
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1987/2006/EK RENDELETE

(2006. december 20.)

a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (sis ii) létrehozásáról, működtetéséről
és használatáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és külö-
nösen annak 62. cikke 2.a) pontjára, 63. cikke 3.b) pontjára és
66. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak
megfelelően (1),

mivel:

(1) A Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szö-
vetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság kormányai
között a közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos
megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-i Schengeni Meg-
állapodás végrehajtásáról szóló, 1990. június 19-i egyez-
mény (2) (Schengeni Egyezmény) IV. címének
rendelkezései értelmében felállított Schengeni Információs
Rendszer (SIS), és az annak alapján kifejlesztett SIS 1+
lényeges eszközt jelent az Európai Unió keretébe illesztett
schengeni vívmányok rendelkezéseinek alkalmazása
tekintetében.

(2) A Schengeni Információs Rendszer második generációjá-
nak (SIS II) kifejlesztéséről szóló, 2001. december 6-i
2424/2001/EK tanácsi rendelet (3) és 2001/886/IB taná-
csi határozat (4) értelmében a Bizottságot bízták meg a SIS
második generációjának (SIS II) kifejlesztésével. A SIS II a
Schengeni Egyezmény alapján létrehozott SIS helyébe lép.

(3) E rendelet az Európai Közösséget létrehozó szerződés
(Szerződés) hatálya alá tartozó kérdések tekintetében
hozza létre a SIS II szabályozásához szükséges jogalapot.
A Schengeni Információs Rendszer második generációjá-
nak (SIS II) létrehozásáról, működtetéséről és használatá-
ról szóló, …-i 2006/000/IB tanácsi határozat (5) az
Európai Uniót létrehozó szerződés hatálya alá tartozó kér-
dések tekintetében hozza létre a SIS II szabályozásához
szükséges jogalapot.

(4) Az a tény, hogy a SIS II szabályozásához szükséges joga-
lap önálló jogi eszközökből áll, nem befolyásolja azt az
elvet, hogy a SIS II egyetlen információs rendszert alkot,
melyet ekként kell működtetni. Ezen jogi eszközök bizo-
nyos rendelkezéseinek ezért azonosnak kell lenniük.

(5) A SIS II-nek olyan kiegyenlítő intézkedést kell képeznie,
amely hozzájárul az Európai Unióban a szabadság, a biz-
tonság és a jog érvényesülésének térsége magas bizton-
sági szintjének fenntartásához azáltal, hogy támogatja a
schengeni vívmányok részét képező, a személyek mozgá-
sához kapcsolódó politikák végrehajtását, a Szerződés har-
madik része IV. címében foglaltak szerint.

(6) Szükséges meghatározni a SIS II céljait, műszaki felépíté-
sét és finanszírozását, megállapítani a működésére és fel-
használására vonatkozó szabályokat, valamint
meghatározni a felelősségi köröket, a rendszerbe bevi-
vendő adatok kategóriáit, az adatbevitel céljait, bevitelük
feltételeit, az adatokhoz való hozzáféréssel rendelkező
hatóságokat, a figyelmeztető jelzések összekapcsolását,
továbbá az adatfeldolgozásra és a személyes adatok védel-
mére vonatkozó további szabályokat.

(7) A SIS II-nek egy központi rendszert (Központi SIS II), vala-
mint a nemzeti alkalmazásokat kell magába foglalnia. A
Központi SIS II és a kapcsolódó kommunikációs infra-
struktúra működtetésével összefüggő kiadások az Európai
Unió általános költségvetését terhelik.

(8) Ki kell dolgozni egy kézikönyvet, amely megállapítja a
figyelmeztető jelzés alapján szükségessé váló intézkedésre
vonatkozó egyes kiegészítő információk cseréjére vonat-
kozó részletes szabályokat. Valamennyi tagállam nemzeti
hatóságainak biztosítania kell ezen információk cseréjét.

(9) Egy átmeneti időszak alatt a Bizottságnak kell felelnie a
Központi SIS II és a kommunikációs infrastruktúra egyes
részeinek üzemeltetési igazgatásáért. A zökkenőmentes
átmenet biztosítása érdekében azonban a Bizottság e fele-
lősséget részben vagy egészben átruházhatja két, nemzeti
közszférában működő szervre. Hosszú távon, és a Bizott-
ság hatásvizsgálatát – amely az alternatív pénzügyi, üze-
meltetési és szervezeti lehetőségek alapos elemzését
tartalmazza – és jogalkotási javaslatait követően létre kell
hozni egy igazgató hatóságot, amely az említett feladatok
ellátásáért felel. Az átmeneti időszak időtartama nem
haladhatja meg az e rendelet alkalmazásának megkezdésé-
től számított öt évet.

(1) Az Európai Parlament 2006. október 25-i véleménye (a Hivatalos Lap-
ban még nem tették közzé) és a Tanács 2006. december 19-i határo-
zata (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2) HL L 239., 2000.9.22., 19. o. A legutóbb az 1160/2005/EK rendelet-
tel (HL L 191., 2005.7.22., 18. o.) módosított egyezmény.

(3) HL L 328., 2001.12.13., 4. o.
(4) HL L 328., 2001.12.13., 1. o.
(5) HL: Kérjük, illessze be a határozat számát és dátumát!
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(10) A SIS II-nek tartalmaznia kell a beutazás vagy tartózko-
dás megtagadása esetén kiadott figyelmeztető jelzéseket.
További megfontolások tárgyává kell tenni a harmadik
országbeli állampolgárok vonatkozásában kiadott, a beu-
tazás vagy tartózkodás megtagadását elrendelő figyelmez-
tető jelzések indokairól szóló rendelkezések
összehangolását, továbbá tisztázni kell a menekültügyi,
bevándorlási és a visszatérítési politika keretében történő
alkalmazásukat. A Bizottságnak ezért három évvel e ren-
delet alkalmazásának megkezdését követően felül kell vizs-
gálnia a célkitűzésekről, valamint a beutazás vagy
tartózkodás megtagadása esetén kiadandó figyelmeztető
jelzés feltételeiről szóló rendelkezéseket.

(11) A beutazás vagy tartózkodás megtagadására irányuló
figyelmeztető jelzéseket nem lehet a SIS II-ben annál
tovább tárolni, míg be nem töltik azon céljaikat, amely
miatt bevitték őket. Azokat általános elvként három év
elteltével automatikusan törölni kell a SIS II-ből. A figyel-
meztető jelzésnek ennél hosszabb időre történő rendszer-
ben tartására vonatkozó valamennyi határozatnak átfogó
egyedi elbíráláson kell alapulnia. E figyelmeztető jelzése-
ket a tagállamoknak e három éves időszak során felül kell
vizsgálniuk, és statisztikát kell vezetniük a meghosszabbí-
tott megőrzési időtartamú figyelmeztető jelzések számáról.

(12) A SIS II-nek lehetővé kell tennie a biometrikus adatok
feldolgozását az érintett egyének megbízható azonosítása
érdekében. Ugyanezen összefüggésben, a megfelelő bizto-
sítékokra, különösen az érintett hozzájárulására és az ilyen
adatok jogszerű feldolgozása céljainak szigorú korlátozá-
sára is figyelemmel a SIS II-nek lehetővé kell tennie azon
egyének adatainak feldolgozását is, akiknek a személyazo-
nosságával visszaéltek, annak érdekében, hogy elkerüljék
a téves azonosításukkal okozott kellemetlenségeket.

(13) A tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy a SIS
II-ben a figyelmeztető jelzések között kapcsolatokat hoz-
zanak létre. Egy tagállam által két vagy több figyelmez-
tető jelzés között létrehozott kapcsolat nem lehet hatással
a foganatosítandó intézkedésre, a megőrzési időtartamra
vagy a figyelmeztető jelzésekhez való hozzáférési jogokra.

(14) A SIS II-ben e rendelet alkalmazásában feldolgozott ada-
tok nem továbbíthatók harmadik országok vagy nemzet-
közi szervezetek számára és nem bocsáthatók azok
rendelkezésére.

(15) A személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyé-
nek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szó-
ló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvet (1) kell alkalmazni a személyes adatok e
rendelet alkalmazásában megvalósuló feldolgozására. Ez
magában foglalja az adatkezelő kijelölését, és az abban az
irányelvben megállapított bizonyos jogok és kötelezettsé-
gek tekintetében a tagállamok számára azt a lehetőséget,
hogy mentességeket és korlátozásokat állapítsanak meg,
beleértve az érintett egyén hozzáféréshez és tájékozta-
táshoz való jogát. E rendeletben – ahol szükséges – ki kell
egészíteni vagy pontosítani kell a 95/46/EK irányelvben
meghatározott elveket.

(16) A személyes adatok közösségi intézmények és szervek által
történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről,
valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000.
december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi
rendeletet (2), és különösen annak az adatfeldolgozás tit-
kosságára és biztonságára vonatkozó rendelkezéseit kell
alkalmazni a személyes adatoknak a közösségi intézmé-
nyek vagy szervek általi feldolgozására, amikor azok a SIS
II üzemeltetési igazgatásáért való felelősségükből eredő fel-
adataikat ellátják. A 45/2001/EK rendeletben meghatáro-
zott elveket – ahol szükséges – e rendeletben ki kell
egészíteni vagy pontosítani kell.

(17) A titoktartás tekintetében az Európai Közösségek SIS II-vel
kapcsolatban alkalmazott és tevékenykedő tisztviselőire és
egyéb alkalmazottaira az Európai Közösségek tisztviselői-
nek személyzeti szabályzata, valamint egyéb alkalmazot-
tainak alkalmazási feltételeire vonatkozó rendelkezéseit
kell alkalmazni.

(18) Helyénvaló, hogy nemzeti ellenőrző hatóságok ellenőriz-
zék a személyes adatok tagállamok általi feldolgozásának
jogszerűségét, az EK-szerződés 286. cikkében előírt füg-
getlen ellenőrző szerv létrehozásáról szóló, 2003. decem-
ber 22-i 2004/55/EK európai parlamenti és tanácsi
határozat (3) értelmében kinevezett európai adatvédelmi
biztosnak pedig a közösségi intézmények és szervek sze-
mélyes adatok feldolgozásával kapcsolatos tevékenységeit
kell felügyelnie, figyelembe véve, hogy a közösségi intéz-
mények és szervek feladatai magukkal az adatokkal kap-
csolatban korlátozott mértékűek.

(19) A tagállamoknak és a Bizottságnak is ki kell dolgoznia egy
biztonsági tervet a biztonsági kötelezettségek végrehajtá-
sának elősegítése érdekében, és a biztonsági kérdések
közös nézőpontból történő kezelése érdekében együtt kell
működniük egymással.

(20) Az átláthatóság érdekében a Bizottságnak, illetve amikor
létrehozásra került, az igazgató hatóságnak kétévente
jelentést kell készítenie a Központi SIS II és a kommuni-
kációs infrastruktúra gyakorlati működéséről –– többek
között annak biztonságáról – és a kiegészítő információk
cseréjéről. A Bizottságnak négyévente átfogó értékelést kell
kiadnia.

(1) HL L 281., 1995.11.23., 31. o.
(2) HL L 8., 2001.1.12., 1. o.
(3) HL L 12., 2004.1.17., 47. o.
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(21) A SIS II meghatározott vonatkozásait, mint például az
adatbevitelre – többek között a figyelmeztető jelzések
beviteléhez szükséges adatok bevitelére –, az adatok frissí-
tésére, törlésére és lekérdezésére vonatkozó technikai sza-
bályokat, a figyelmeztető jelzések összeegyeztethetőségére
és fontossági sorrendjére vonatkozó szabályokat, a figyel-
meztető jelzések közötti kapcsolatokat és a kiegészítő
információk cseréjét – azok technikai jellege, részletességi
szintje és a rendszeres frissítésük szükségessége miatt –
nem lehet e rendelet rendelkezéseivel kimerítően lefedni.
Az ilyen vonatkozások tekintetében tekintetében a végre-
hajtási hatásköröket a Bizottságra kell ruházni. A figyel-
meztető jelzések lekérdezésére vonatkozó technikai
szabályoknak figyelembe kell venniük a nemzeti alkalma-
zások zökkenőmentes működését. A Bizottság által elvég-
zendő hatásvizsgálat eredményétől függően az igazgató
hatóság létrehozásakor döntés születik arról, hogy a vég-
rehajtási intézkedések milyen mértékben tartozhatnak e
szerv hatáskörébe.

(22) Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a
Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására
vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június
28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal (1) összhangban
kell elfogadni.

(23) Helyénvaló az olyan figyelmeztető jelzések tekintetében
átmeneti intézkedéseket megállapítani, amelyeket a Schen-
geni Egyezménnyel összhangban a SIS 1+-ban adtak ki, és
amelyeket majd a SIS II-be átvezetnek. A schengeni vív-
mányok néhány rendelkezését meghatározott ideig továb-
bra is alkalmazni kell, amíg a tagállamok meg nem
vizsgálták e figyelmeztető jelzések összeegyeztethetőségét
az új jogi kerettel. A személyekre vonatkozó figyelmez-
tető jelzések összeegyeztethetőségét kiemelten kell vizs-
gálni. Továbbá, a SIS 1+-ból a SIS II-be átvitt figyelmeztető
jelzések minden módosítása, kiegészítése, helyesbítése
vagy frissítése, vagy egy ilyen figyelmeztető jelzésre vonat-
kozó találat estén haladéktalanul meg kell vizsgálni, hogy
az megfelel-e az e rendeletben foglalt rendelkezéseknek.

(24) Szükséges a SIS működésére rendelt költségvetés azon
fennmaradó része tekintetében különleges rendelkezése-
ket megállapítani, amely nem része az Európai Unió álta-
lános költségvetésének.

(25) Mivel a tagállamok nem tudják a meghozandó intézkedés
céljait, nevezetesen egy közös információs rendszer létre-
hozását és szabályozását kielégítően megvalósítani, és
ezért azt az intézkedés léptéke és hatásai miatt csak közös-
ségi szinten lehet megvalósítani, a Közösség intézkedé-
seket fogadhat el a Szerződés 5. cikkében foglalt
szubszidiaritás elvével összhangban. Az abban a cikkben
foglalt arányosság elvével összhangban, e rendelet nem
haladja meg az e célok eléréséhez szükséges mértéket.

(26) Ez a rendelet tiszteletben tartja azokat az alapvető jogo-
kat és megfelel azoknak az alapelveknek, amelyeket külö-
nösen az Európai Unió alapjogi chartája ismer el.

(27) Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai
Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, Dánia helyze-
téről szóló jegyzőkönyv 1. és 2. cikkének megfelelően
Dánia nem vesz részt e rendelet elfogadásában, és ezért
az rá nézve nem kötelező, és nem alkalmazandó. Mivel ez
a rendelet a Szerződés harmadik része IV. címe értelmé-
ben a schengeni vívmányokon alapul, Dánia – az említett
jegyzőkönyv 5. cikkével összhangban – az e rendeletnek
az Európai Parlament és a Tanács által történő elfogadását
követő hat hónappal dönt arról, hogy nemzeti jogában
végrehajtja-e azt.

(28) E rendelet a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek
továbbfejlesztését jelenti, amelyeknek az Egyesült Király-
ság – figyelemmel a Nagy-Britannia és Észak-Írország
Egyesült Királyságának a schengeni vívmányok egyes ren-
delkezései alkalmazásában való részvételére vonatkozó
kéréséről szóló, 2000. május 29-i 2000/365/EK tanácsi
határozatra (2) – nem részese, ezért az Egyesült Királyság
nem vesz részt e rendelet elfogadásában, és ezért az rá
nézve nem kötelező, és nem alkalmazandó.

(29) E rendelet a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek
továbbfejlesztését jelenti, amelyeknek Írország – figyelem-
mel az Írországnak a schengeni vívmányok egyes rendel-
kezései alkalmazásában való részvételére vonatkozó
kéréséről szóló, 2002. február 28-i 2002/192/EK tanácsi
határozatra (3) – nem részese, ezért Írország nem vesz részt
e rendelet elfogadásában, és ezért az rá nézve nem köte-
lező, és nem alkalmazandó.

(30) E rendelet nem sérti a 2000/365/EK határozatban és a
2002/192/EK határozatban megállapított, az Egyesült
Királyságnak és Írországnak a schengeni vívmányokban
való részleges részvételére vonatkozó rendelkezéseket.

(31) Izland és Norvégia tekintetében ez a rendelet az Európai
Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Nor-
vég Királyság között létrejött, e két államnak a schengeni
vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére
irányuló társulásáról szóló megállapodás (4) értelmében
vett schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továb-
bfejlesztését jelenti, amelyek az említett megállapodás
alkalmazását szolgáló egyes szabályokról szóló, 1999.
május 17-i 1999/437/EK tanácsi határozat (5) 1. cikkének
G. pontjában említett területhez tartoznak.

(1) HL L 184., 1999.7.17., 23. o. A 2006/512/EK határozattal (HL L 200.,
2006.7.22., 11. o.) módosított határozat.

(2) HL L 131., 2000.6.1., 43. o.
(3) HL L 64., 2002.3.7., 20. o.
(4) HL L 176., 1999.7.10., 31. o.
(5) HL L 176., 1999.7.10., 36. o.
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(32) Meg kell állapodni arra vonatkozóan, hogy Izland és Nor-
végia képviselői részt vehessenek a Bizottságot végrehaj-
tási hatáskörének gyakorlásában segítő bizottságok
munkájában. A fent említett megállapodáshoz csatolt, az
Európai Unió Tanácsa és az Izlandi Köztársaság és a Nor-
vég Királyság között az Európai Bizottságot annak végre-
hajtó hatásköreinek gyakorlásában segítő bizottságokról
szóló levélváltás (1) előrevetített egy ilyen jellegű
megállapodást.

(33) Svájc tekintetében ez a rendelet az Európai Unió, az Euró-
pai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött,
a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végre-
hajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásá-
ról aláírt megállapodás értelmében vett schengeni
vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztése, ame-
lyek a 2004/849/EK (2) és a 2004/860/EK (3) tanácsi hatá-
rozatok 4. cikkeinek (1) bekezdéseivel összefüggésben a
1999/437/EK határozat 1. cikkének G. pontjában említett
területhez tartoznak.

(34) Meg kell állapodni arra vonatkozóan, hogy Svájc képvise-
lői részt vehessenek a Bizottságot végrehajtási hatásköré-
nek gyakorlásában segítő bizottságok munkájában. A fent
említett megállapodáshoz csatolt, a Közösség és Svájc
közötti levélváltás előrevetített egy ilyen jellegű
megállapodást.

(35) E rendelet a 2003-as csatlakozási okmány 3. cikkének
(2) bekezdése értelmében a schengeni vívmányokon ala-
puló illetve azokkal egyéb módon összefüggő jogi aktus.

(36) Az Egyesült Királyság és Írország tekintetében e rendele-
tet a schengeni vívmányoknak ezen államokra való alkal-
mazásáról szóló megfelelő jogi eszközökben
meghatározott eljárásoknak megfelelően megállapított
időponttól kell alkalmazni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

A SIS II létrehozása és általános célja

(1) Létrejön a Schengeni Információs Rendszer második gene-
rációja (SIS II).

(2) A SIS II célja – e rendeletnek megfelelően – az e rendszer
útján szolgáltatott információk felhasználásával a tagállamok
területén a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésének tér-
ségén belül az Európai Unióban egy magas biztonsági szint bizto-
sítása, beleértve a közbiztonság és közrend fenntartását és a
biztonság védelmét is, valamint a Szerződés harmadik részének
IV. címében foglalt, a személyeknek a tagállamok területén való
mozgására vonatkozó rendelkezéseknek az alkalmazása.

2. cikk

Hatály

(1) Ez a rendelet létrehozza a harmadik országbeli állampol-
gárokra vonatkozó figyelmeztető jelzéseknek a SIS II-be történő
bevitelének és feldolgozásának feltételeit és eljárásait, valamint a
tagállamok területére történő beutazás vagy az ott tartózkodás
megtagadása céljából a kiegészítő információk és adatok cseréjét.

(2) E rendelet megállapítja továbbá a SIS II technikai felépíté-
sére, a tagállamok és a 15. cikkben említett igazgató hatóság fela-
dataira, az általános adatfeldolgozásra, valamint az érintett
személyek jogaira és a felelősségre vonatkozó rendelkezéseket.

3. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

a) „figyelmeztető jelzés”: a SIS II-be bevitt adatok halmaza,
amely az illetékes hatóságok számára lehetővé teszi, hogy
egy foganatosítandó egyedi intézkedés céljából valamely sze-
mélyt azonosítsanak;

b) „kiegészítő információ”: a SIS II-ben nem tárolt, de a SIS II
figyelmeztető jelzésekkel összefüggő információ, amelynek
cseréjére a következő esetekben kerül sor:

i. annak lehetővé tétele érdekében, hogy a tagállamok
valamely figyelmeztető jelzés rendszerbe történő bevite-
lekor konzultáljanak, vagy tájékoztassák egymást;

(1) HL L 176., 1999.7.10., 53. o.
(2) A Tanács 2004. október 25-i 2004/849/EK határozata az Európai
Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci
Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalma-
zására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodásnak az
Európai Unió nevében történő aláírásáról, valamint egyes rendelkezé-
sek ideiglenes alkalmazásáról (HL L 368., 2004.12.15., 26. o.).

(3) A Tanács 2004. október 25-i 2004/860/EK határozata az Európai
Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci
Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalma-
zására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodásnak az
Európai Közösség nevében történő aláírásáról, valamint egyes rendel-
kezések ideiglenes alkalmazásáról (HL L 370., 2004.12.17., 78. o.).
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ii. találatot követően, a megfelelő intézkedés foganatosí-
tásának lehetővé tétele érdekében;

iii. amikor a szükséges intézkedést nem lehet meghozni;

iv. amikor a SIS II-adatok minősége ügyében járnak el;

v. amikor a figyelmeztető jelzések összeegyeztethetősége
és elsőbbsége ügyében járnak el;

vi. amikor a hozzáférési jog gyakorlása ügyében járnak el;

c) „kiegészítő adat”: a SIS II-ben tárolt és a SIS II figyelmeztető
jelzéseivel összekapcsolt, az illetékes hatóságok számára
azonnal hozzáférhető adat, amennyiben azon személynél,
aki vonatkozásában a SIS II-be adatbevitel történt, az e rend-
szerben végrehajtott lekérdezések eredménye találatot jelez;

d) „harmadik országbeli állampolgár”: bármely olyan személy,
aki nem

i. európai uniós polgár a Szerződés 17. cikkének
(1) bekezdése értelmében;

vagy nem

ii. olyan, harmadik országbeli állampolgár, aki az egyrész-
ről a Közösség és tagállamai, másrészről az említett
országok közötti megállapodások értelmében az Euró-
pai Unió polgáraival megegyező jogokkal rendelkezik a
szabad mozgás tekintetében;

e) „személyes adat”: a valamely azonosított vagy azonosítható
természetes személyre („az érintett”) vonatkozó bármely
információ; az azonosítható személy olyan személy, aki köz-
vetlenül vagy közvetve azonosítható;

f) „személyes adatok feldolgozása” („feldolgozás”): a személyes
adatokkal automatikus vagy nem automatikus módon vég-
zett bármely művelet vagy műveletek összessége, azaz gyűj-
tés, rögzítés, rendszerezés, tárolás, átalakítás vagy
megváltoztatás, visszakeresés, betekintés, felhasználás, köz-
lés továbbítás útján, terjesztés vagy egyéb módon történő
hozzáférhetővé tétel révén, összehangolás vagy összekapcso-
lás, zárolás, törlés, illetve megsemmisítés.

4. cikk

A SIS II műszaki felépítése és működtetése

(1) A SIS II a következőkből áll:

a) központi rendszer (Központi SIS II), amely a következőkből
áll:

– egy adatbázist, a „SIS II adatbázist” tartalmazó műszaki
támogató funkció (CS-SIS);

– egységes nemzeti interfész (NI-SIS);

b) nemzeti rendszer (N. SIS II) minden egyes tagállamban, ame-
lyek a Központi SIS II-vel kommunikáló nemzeti adatrend-
szerekből állnak. Az N. SIS II a SIS II adatbázisának teljes
vagy részleges másolatából álló adatfájlt (nemzeti másolat)
tartalmazhat;

c) a CS-SIS és az NI-SIS közötti kommunikációs infrastruktúra
(kommunikációs infrastruktúra), amely a SIS II adatok, vala-
mint a 7. cikk (2) bekezdésében említett SIRENE irodák
közötti adatcsere céljára rendelt kódolt virtuális hálózatot
képez.

(2) A SIS II-adatok bevitele, frissítése, törlése és lekérdezése a
különféle N. SIS II-rendszereken keresztül történik. A nemzeti
másolat az ilyen másolatot használó valamennyi tagállam terüle-
tén való automatizált lekérdezések céljára szolgál. Nem lehetsé-
ges a többi tagállam N. SIS II rendszerének adatfájljaiban való
keresés.

(3) A technikai felügyeletet és igazgatást ellátó CS-SIS Stras-
bourgban (Franciaország), az e rendszer meghibásodása esetén az
elsődleges CS-SIS minden funkcióját biztosítani képes tartalék
CS-SIS pedig Sankt Johann im Pongauban (Ausztria) található.

(4) A CS-SIS nyújtja a SIS II adatbázisába történő SIS-II ada-
tok beviteléhez és feldolgozásához, valamint az ebben történő
kereséshez szükséges szolgáltatásokat. Azon tagállamok számára,
amelyek nemzeti másolatot használnak, a CS-SIS a következőket
nyújtja:

a) a nemzeti másolatok on-line frissítése;

b) a nemzeti másolatok és a SIS II adatbázisának összehango-
lása és egységessége;

c) a nemzeti másolatok inicializálásának és visszaállításának
művelete.

5. cikk

Költségek

(1) A Központi SIS II és a kommunikációs infrastruktúra fel-
állításának, működtetésének és fenntartásának költségeit az Euró-
pai Unió általános költségvetése viseli.

(2) E költségek tartalmazzák a CS-SIS vonatkozásában a
4. cikk (4) bekezdésében említett szolgáltatás nyújtásának bizto-
sítása érdekében végzett munka költségeit.
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(3) Minden egyes N. SIS II felállításának, működtetésének és
fenntartásának költségeit az érintett tagállam viseli.

II. FEJEZET

A TAGÁLLAMOK FELADATAI

6. cikk

Nemzeti rendszerek

Az egyes tagállamok felelnek az N. SIS II rendszerük felállítá-
sáért, működtetéséért és fenntartásáért, valamint az N. SIS II rend-
szerüknek az NI-SIS-szel történő összeköttetéséért.

7. cikk

N. SIS II hivatal és SIRENE iroda

(1) Minden egyes tagállam kijelöli azt a hatóságot (N. SIS II
hivatal), amely a saját N. SIS II rendszeréért központilag felelős.
Ez a hatóság felelős az N. SIS II zökkenőmentes működéséért és
biztonságáért, biztosítja az illetékes hatóságok SIS II-höz való
hozzáférését, és hozza meg az e rendeletben foglalt rendelkezé-
sek betartásának biztosításához szükséges intézkedéseket. Figyel-
meztető jelzéseit minden egyes tagállam az N. SIS II hivatalon
keresztül továbbítja.

(2) Minden egyes tagállam kijelöli a 8. cikkben említett összes
kiegészítő információ cseréjét biztosító hatóságot (SIRENE iro-
da), a SIRENE Kézikönyv rendelkezéseinek megfelelően.

Ezen irodák koordinálják a SIS II-be bevitt információk minősé-
gének ellenőrzését is. Az irodák az említett célokból hozzáférés-
sel rendelkeznek a SIS II-ben feldolgozott adatokhoz.

(3) A tagállamok tájékoztatják az igazgató hatóságot az N. SIS
II hivatalukról és SIRENE irodájukról. Az igazgató hatóság köz-
zéteszi ezek jegyzékét a 31. cikk (8) bekezdésében említett jegy-
zékkel együtt.

8. cikk

Kiegészítő információk cseréje

(1) A kiegészítő információk cseréje a „SIRENE Kézikönyv”
rendelkezéseivel összhangban és a kommunikációs infrastruktúra
felhasználásával történik. Amennyiben a kommunikációs infra-
struktúra nem áll rendelkezésre, a tagállamok más, kellően biz-
tonságos műszaki eszközöket alkalmazhatnak a kiegészítő
információk cseréjére.

(2) A kiegészítő információkat kizárólag olyan célokra lehet
felhasználni, amelyekkel összefüggésben azokat továbbították.

(3) A más tagállamok által tett, kiegészítő információra vonat-
kozó kérelmeket a lehető leghamarabb meg kell válaszolni.

(4) A kiegészítő információk cseréjére vonatkozó részletes sza-
bályokat a SIRENE Kézikönyvben, az 51. cikk (2) bekezdésében
említett eljárással összhangban kell elfogadni, az igazgató ható-
ságot létrehozó eszköz rendelkezéseinek sérelme nélkül.

9. cikk

Műszaki megfelelés

(1) Az adatok gyors és eredményes továbbításának érdekében
az egyes tagállamok saját N. SIS II rendszerük felállításakor betart-
ják a CS-SIS és az N. SIS II közötti kompatibilitás biztosítása cél-
jából megállapított protokollokat és műszaki eljárásokat. Ezeket
a protokollokat és műszaki eljárásokat az 51. cikk (2) bekezdé-
sében említett eljárásnak megfelelően állapítják meg, az igazgató
hatóságot létrehozó eszköz rendelkezéseinek sérelme nélkül.

(2) Amennyiben egy tagállam nemzeti másolatot használ, a
CS-SIS által nyújtott szolgáltatások révén biztosítja, hogy a nem-
zeti másolatban tárolt adatok – a 4. cikk (4) bekezdésében emlí-
tett automatikus frissítések révén – megegyezzenek és
összhangban álljanak a SIS II adatbázisával, továbbá hogy a nem-
zeti másolatában végrehajtott lekérdezés azonos eredményt adjon
a SIS II adatbázisban végzett lekérdezéssel.

10. cikk

Biztonság tagállami szinten

(1) Saját N. SIS II rendszerével összefüggésben minden egyes
tagállam meghozza a szükséges intézkedéseket – beleértve egy
biztonsági tervet is – a következők érdekében:

a) az adatok fizikai védelme, többek között a kritikus infra-
struktúra védelmére irányuló készenléti tervek elkészítése
által;

b) a személyes adatok feldolgozásához használt adatfeldolgozó
berendezésekhez való hozzáférés megakadályozása illetékte-
len személy számára (hozzáférés-ellenőrzés);

c) az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának,
megváltoztatásának vagy eltávolításának megakadályozása
(adathordozók ellenőrzése);

d) adatok jogosulatlan bevitelének, a tárolt személyes adatokba
való jogosulatlan betekintésnek, valamint ezen adatok jogo-
sulatlan megváltoztatásának vagy törlésének megaka-
dályozása (tárolás ellenőrzése);
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e) távadatfeldolgozó eszközt használó jogosulatlan személy
gépi adatfeldolgozó rendszerhez való hozzáférésének
megakadályozása (felhasználó ellenőrzése);

f) annak biztosítása, hogy azok a személyek, akik gépi adatfel-
dolgozó rendszer használatára jogosultak, csak a hozzáfé-
rési engedélyükben meghatározott adatokhoz, és csak
egyéni és egyedi felhasználói azonosítókkal, valamint bizal-
mas hozzáférési móddal férjenek hozzá (adathozzáférés
ellenőrzése);

g) annak biztosítása, hogy a SIS II-höz vagy az adatfeldolgozó
eszközökhöz hozzáférési joggal rendelkező valamennyi
hatóság dolgozza ki az adatokhoz való hozzáférésre, vala-
mint az adatok bevitelére, frissítésére, törlésére és lekérdezé-
sére jogosult személyek feladat- és hatáskörét rögzítő
munkaköri leírásokat, és ezeket kérelmükre haladéktalanul
bocsássa a 44. cikk (1) bekezdésében említett nemzeti ellen-
őrző hatóságok rendelkezésére (személyi biztonsági
intézkedések);

h) annak biztosítása, hogy ellenőrizhető és megállapítható
legyen, hogy adattovábbító berendezés alkalmazásával sze-
mélyes adatok mely szervekhez továbbíthatók (adattováb-
bítás ellenőrzése);

i) annak biztosítása, hogy utólag is ellenőrizhető és megállapít-
ható legyen, milyen személyes adatokat vittek be a gépi adat-
feldolgozó rendszerekbe, hogy ki, mikor és milyen célból
végezte az adatok bevitelét (bevitel ellenőrzése);

j) a személyes adatok jogosulatlan olvasásának, másolásának,
megváltoztatásának vagy törlésének megakadályozása a sze-
mélyes adatok átadása vagy az adathordozók szállítása során,
különösen a megfelelő titkosítási technikák révén (adatátvi-
tel ellenőrzése);

k) az e bekezdésben említett biztonsági intézkedések eredmé-
nyességének figyelemmel kísérése és az e rendeletnek való
megfelelés biztosításához szükséges, belső ellenőrzéssel kap-
csolatos szervezeti intézkedések megtétele (önellenőrzés).

(2) A tagállamok a kiegészítő információkat érintő adatcsere
biztonsága tekintetében az (1) bekezdésben említettekkel egyen-
értékű intézkedéseket hoznak.

11. cikk

Titoktartás - tagállamok

Minden egyes tagállam – nemzeti jogszabályainak megfelelően –
meghatározott szakmai titoktartási vagy ezzel egyenértékű titok-
tartási szabályokat alkalmaz az összes olyan személyre és szerv-
re, aki/amely SIS II-adatokkal és kiegészítő információkkal köteles
dolgozni. Ez a kötelezettség azt követően is fennáll, hogy e sze-
mélyek szolgálati vagy munkavállalásra irányuló jogviszonya
megszűnik, vagy e szervek megszüntetik tevékenységüket.

12. cikk

Napló vezetése nemzeti szinten

(1) Annak ellenőrzése céljából, hogy a lekérdezés jogszerű-e
vagy sem, az adatfeldolgozás jogszerűségének figyelemmel kísé-
rése, az önellenőrzés, az N. SIS II megfelelő működésének bizto-
sítása, valamint az adatok sértetlenségének és biztonságának
szavatolása érdekében a nemzeti másolatokat nem használó
tagállamok biztosítják, hogy a személyes adatokhoz való min-
den hozzáférés és a személyes adatok CS-SIS-en belüli valamen-
nyi cseréje az N. SIS II rendszerükben rögzítésre kerül.

(2) A nemzeti másolatokat használó tagállamok biztosítják,
hogy a SIS II-adatokhoz való minden hozzáférés és a SIS II-adatok
valamennyi cseréje rögzítésre kerül az (1) bekezdésben meghatá-
rozott célokból. Ez nem vonatkozik a 4. cikk (4) bekezdésében
említett feldolgozási módokra.

(3) A naplóbejegyzések tartalmazzák különösen a figyelmez-
tető jelzések kiadásának korábbi adatait, az adattovábbítás dátu-
mát és időpontját, a lekérdezéshez használt adatokat, a
továbbított adatokra való hivatkozást és az illetékes hatóság, vala-
mint az adatfeldolgozásért felelős személy nevét egyaránt.

(4) A naplóbejegyzéseket csak az (1) és (2) bekezdésben
meghatározott célra lehet felhasználni, és elkészítésük után leg-
korábban egy, legkésőbb pedig három évvel törölni kell azokat.
A figyelmeztető jelzések kiadásának korábbi adatait tartalmazó
naplóbejegyzéseket a figyelmeztető jelzések törlését követő 1–3
év elteltével kell törölni.

(5) A naplóbejegyzések hosszabb ideig megőrizhetők, ha már
megkezdett figyelemmel kísérési eljárás céljából szükségesek.

(6) A lekérdezés elfogadhatóságának ellenőrzéséért felelős ille-
tékes nemzeti hatóságok az adatfeldolgozás jogszerűségének
ellenőrzése, az önellenőrzés, az N. SIS II megfelelő működésé-
nek biztosítása, valamint az adatok sértetlenségének és biztonsá-
gának szavatolása érdekében – hatáskörük korlátain belül,
továbbá erre vonatkozó kérés esetén – hozzáféréssel rendelkez-
nek e naplóbejegyzésekhez annak biztosítása céljából, hogy azok
el tudják látni feladataikat.

13. cikk

Önellenőrzés

A tagállamok biztosítják, hogy a SIS II adatokhoz való hozzáfé-
résre jogosult valamennyi hatóság megtegye a szükséges intézke-
déseket az e rendeletnek való megfelelés biztosítására, valamint
hogy szükség esetén együttműködjön a nemzeti ellenőrző
hatósággal.
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14. cikk

A személyzet képzése

A SIS II-höz hozzáférési joggal rendelkező hatósági személyzet a
SIS II-ben tárolt adatok feldolgozására történő feljogosítása előtt
megfelelő képzést kap az adatbiztonságról és az adatvédelmi sza-
bályokról, valamint tájékoztatják a vonatkozó bűncselekmények-
ről és büntetésekről.

III. FEJEZET

AZ IGAZGATÓ HATÓSÁG KÖTELEZETTSÉGEI

15. cikk

Üzemeltetési igazgatás

(1) Az átmeneti időszakot követően a Központi SIS II üzemel-
tetési igazgatásáért egy igazgató hatóság (igazgató hatóság) felel,
amelyet az Európai Unió általános költségvetéséből finanszíroz-
nak. Az igazgató hatóság a tagállamokkal együttműködésben biz-
tosítja, hogy a Központi SIS II tekintetében – a költség-haszon
elemzésre is figyelemmel – mindenkor a rendelkezésre álló leg-
jobb technológiát alkalmazzák.

(2) Az igazgató hatóság felel a kommunikációs infrastruktú-
rához kapcsolódó következő feladatokért is:

a) felügyelet;

b) biztonság;

c) a tagállamok és a szolgáltató közötti kapcsolat koordinációja.

(3) A Bizottság felel a kommunikációs infrastruktúrához kap-
csolódó minden egyéb feladatért, különösen a következőkért:

a) a költségvetés végrehajtásához kapcsolódó feladatok;

b) beszerzés és felújítás;

c) szerződéses ügyek.

(4) Mielőtt az igazgató hatóság megkezdi tevékenységét, átme-
netileg a Bizottság felel a Központi SIS II üzemeltetési igazgatá-
sáért. A Bizottság ezen irányítási és a költségvetés-végrehajtási
feladatok gyakorlásával az Európai Közösségek általános költség-
vetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002.
június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelettel (1) össz-
hangban megbízhat két különböző országbeli, nemzeti közszfé-
rában működő szervet.

(5) A (4) bekezdésben említett egyes nemzeti közszférában
működő szerveknek meg kell felelniük különösen az alábbi kivá-
lasztási kritériumoknak:

a) bizonyítottan hosszú távra visszatekintő tapasztalattal kell
rendelkeznie valamely nagyléptékű, a 4. cikk (4) bekezdésé-
ben említett funkciókkal rendelkező információs rendszer
működtetése tekintetében;

b) a 4. cikk (4) bekezdésében említettekhez hasonló funkciók-
kal rendelkező információs rendszer szolgáltatási és bizton-
sági követelményeit illetően hosszú távra visszatekintő
szakértelemmel kell rendelkeznie;

c) elegendő számú és tapasztalt személyzettel kell rendelkez-
nie, amely birtokában van a SIS II által megkövetelt, nemzet-
közi együttműködési környezetben végzett munkához
szükséges megfelelő szakmai és nyelvi ismereteknek;

d) biztonságos és testre szabott intézményi infrastruktúrával
kell rendelkeznie, amely különösen képes valamely nagylép-
tékű informatikai rendszer tartalék rendszerének és folyama-
tos működésének biztosítására;

valamint

e) olyan igazgatási környezetben kell működnie, amely lehe-
tővé teszi számára feladatainak megfelelő elvégzését és az
összeférhetetlenség elkerülését.

(6) A Bizottság a (4) bekezdésben említett megbízást megelő-
zően, valamint azt követően rendszeres időközönként tájékoz-
tatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot a megbízás feltételeiről,
pontos hatályáról és a feladatokkal megbízott szervekről.

(7) Ha a Bizottság a (4) bekezdésnek megfelelően az átmeneti
időszakban átruházza feladatát, biztosítania kell, hogy az átruhá-
zás teljes mértékben a Szerződésben meghatározott intézményi
rendszer által megállapított kereteken belül maradjon. Különö-
sen biztosítania kell azt, hogy az átruházás ne érintse hátrányo-
san az akár a Bíróság, akár a Számvevőszék, akár az európai
adatvédelmi biztos által, a közösségi jog alapján végzett, haté-
kony ellenőrzési mechanizmusokat.

(8) A Központi SIS II üzemeltetési igazgatása magába foglalja
az összes olyan feladatot, amely a Központi SIS II-nek a napi 24
órán keresztül, heti 7 napon át történő működtetéséhez e rende-
letnek megfelelően szükséges, így különösen a rendszer zökke-
nőmentes üzemeltetéséhez szükséges karbantartási munkákat és
technikai fejlesztéseket.(1) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
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16. cikk

Biztonság

(1) Az igazgató hatóság a Központi SIS II-vel, a Bizottság pedig
a kommunikációs infrastruktúrával összefüggésben meghozza a
szükséges intézkedéseket – beleértve egy biztonsági tervet is – a
következők érdekében:

a) az adatok fizikai védelme, többek között a kritikus infra-
struktúra védelmére irányuló készenléti tervek elkészítése
által;

b) a személyes adatok feldolgozásához használt adatfeldolgozó
berendezésekhez való hozzáférés megakadályozása illetékte-
len személy számára (hozzáférés-ellenőrzés);

c) az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának,
megváltoztatásának vagy eltávolításának megakadályozása
(adathordozók ellenőrzése);

d) adatok jogosulatlan bevitelének, a tárolt személyes adatokba
való jogosulatlan vizsgálatnak, valamint a személyes adatok
megváltoztatásának vagy törlésének megakadályozása (táro-
lás ellenőrzése);

e) távadatfeldoglozó eszközt használó jogosulatlan személy
gépi adatfeldolgozó rendszerhez való hozzáférésének
megakadályozása (felhasználó ellenőrzése);

f) annak biztosítása, hogy azok a személyek, akik gépi adatfel-
dolgozó rendszer használatára jogosultak, csak a hozzáfé-
rési engedélyükben meghatározott adatokhoz, és csak
egyéni és egyedi felhasználói azonosítókkal, valamint bizal-
mas hozzáférési móddal férjenek hozzá (adathozzáférés
ellenőrzése);

g) az adatokhoz vagy az adatfeldolgozó eszközökhöz való hoz-
záférésre jogosult személyek feladat- és hatáskörét rögzítő
munkaköri leírások kidolgozása, és ezeknek a 45. cikkben
említett európai adatvédelmi biztos számára való rendelke-
zésre bocsátása (személyi biztonsági intézkedések);

h) annak biztosítása, hogy ellenőrizhető és megállapítható
legyen, hogy adatközlő berendezés alkalmazásával szemé-
lyes adatok mely szervekhez továbbíthatók (adattovábbítás
ellenőrzése);

i) annak biztosítása, hogy utólag is ellenőrizhető és megállapít-
ható legyen, milyen személyes adatokat vittek be a gépi adat-
feldolgozó rendszerekbe, hogy ki és mikor végezte az adatok
bevitelét (bevitel ellenőrzése);

j) a személyes adatok jogosulatlan olvasásának, másolásának,
megváltoztatásának vagy törlésének megakadályozása a sze-
mélyes adatok átadása vagy az adathordozók szállítása során,
különösen a megfelelő titkosítási technikák révén (adatátvi-
tel ellenőrzése);

k) az e bekezdésben említett biztonsági intézkedések hatékony-
ságának ellenőrzése és az e rendeletnek való megfelelés biz-
tosításához szükséges, belső ellenőrzéssel kapcsolatos
szervezeti intézkedések megtétele (önellenőrzés).

(2) Az igazgató hatóság a kommunikációs infrastruktúrán
keresztül történő, a kiegészítő információkat érintő adatcsere biz-
tonsága tekintetében az (1) bekezdésben említettekkel egyenér-
tékű intézkedéseket hoz.

17. cikk

Titoktartás - igazgató hatóság

(1) Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti sza-
bályzata 17. cikkének sérelme nélkül, az igazgató hatóság e ren-
delet 11. cikkében előírt normákhoz hasonlóan megfelelő
szakmai titoktartási vagy ezzel egyenértékű titoktartási szabályo-
kat alkalmaz személyzetének valamennyi olyan tagjára, aki SIS
II-adatokkal köteles dolgozni. Ez a kötelezettség azt követően is
fennáll, hogy e személyek szolgálati vagy munkavállalásra irá-
nyuló jogviszonya megszűnik, vagy e szervek megszüntetik
tevékenységüket.

(2) Az igazgató hatóság a kommunikációs infrastruktúrán
keresztül történő, a kiegészítő információkat érintő adatcsere
bizalmas jellege tekintetében az (1) bekezdésben említettekkel
egyenértékű intézkedéseket hoz.

18. cikk

Napló vezetése központi szinten

(1) Az igazgató hatóság biztosítja, hogy a 12. cikk (1) és
(2) bekezdésében foglaltak céljából a CS-SIS-ben tárolt szemé-
lyes adatok valamennyi cseréje rögzítésre kerüljön.

(2) A naplóbejegyzések tartalmazzák különösen a figyelmez-
tető jelzések kiadásának korábbi adatait, az adatátadás dátumát
és időpontját, a lekérdezéshez használt adatokat, a továbbított
adatokra való hivatkozást és az adatfeldolgozásért felelős, illeté-
kes hatóság azonosítását.

(3) A naplóbejegyzéseket csak az (1) bekezdésben meghatáro-
zott célra lehet felhasználni, és elkészítésük után legkorábban egy,
legkésőbb pedig három évvel törölni kell. A figyelmeztető jelzé-
sek kiadásának korábbi adatait tartalmazó naplóbejegyzéseket a
figyelmeztető jelzések törlését követő 1–3 év elteltével kell
törölni.

(4) A naplóbejegyzések hosszabb ideig megőrizhetők, ha már
megkezdett figyelemmel kísérési eljárás céljából szükségesek.

L 381/12 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.12.28.



(5) A lekérdezés jogszerűségének ellenőrzéséért felelős illeté-
kes hatóságok az adatfeldolgozás jogszerűségének figyelemmel
kísérése, az önellenőrzés és a CS-SIS megfelelő működésének
biztosítása, valamint az adatok sértetlenségének és biztonságá-
nak szavatolása érdekében – hatáskörük korlátain belül, továbbá
erre vonatkozó kérés esetén – hozzáféréssel rendelkeznek e nap-
lóbejegyzésekhez annak biztosítása céljából, hogy azok el tudják
látni feladataikat.

19. cikk

Tájékoztató kampány

A Bizottság a nemzeti ellenőrző hatóságokkal és az európai adat-
védelmi biztossal együttműködésben a SIS II működésének
megkezdésekor tájékoztató kampányt indít, amelyben tájékoz-
tatja a nyilvánosságot a célokról, a tárolt adatokról, a hozzáférés-
sel rendelkező hatóságokról és az egyének jogairól. Létrehozását
követően az igazgató hatóság – a nemzeti ellenőrző hatóságok-
kal és az európai adatvédelmi biztossal együttműködésben –
rendszeresen szervez ilyen kampányokat. A tagállamok nemzeti
ellenőrző hatóságaikkal együttműködésben kidolgozzák és vég-
rehajtják a polgárok SIS II-ről való általános tájékoztatásához
szükséges politikákat.

IV. FEJEZET

HARMADIK ORSZÁGBELI ÁLLAMPOLGÁROK TEKINTETÉBEN
BEUTAZÁSI ÉS TARTÓZKODÁSI TILALMAT ELRENDELŐ

FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK

20. cikk

Adatkategóriák

(1) A 8. cikk (1) bekezdése vagy e rendeletnek a kiegészítő
adatok tárolására vonatkozó rendelkezései sérelme nélkül a SIS
II csak az egyes tagállamok által szolgáltatott, és a 24. cikkben
megállapított célokra megkövetelt adatkategóriákat tartalmazza.

(2) Az olyan személyekre vonatkozó információ, akikre figyel-
meztető jelzést adtak ki, nem haladja meg a következőket:

a) családi név(nevek) és utónév(nevek), születési név(nevek) és
korábban használt nevek, valamint bármely álnév(nevek),
adott esetben külön bejegyzésben;

b) bármely különleges, objektív és nem változó testi
ismertetőjel;

c) születési hely és idő;

d) nem;

e) fényképek;

f) ujjlenyomatok;

g) állampolgárság(ok);

h) az érintett személynél van-e fegyver, erőszakos-e, vagy
megszökött-e;

i) a figyelmeztető jelzés oka;

j) a figyelmeztető jelzést kiadó hatóság;

k) a figyelmeztető jelzés alapjául szolgáló határozatra való
hivatkozás;

l) a foganatosítandó intézkedés;

m) a SIS II-ben kiadott egyéb figyelmeztető jelzésekkel való kap-
csolat(ok), a 37. cikkel összhangban.

(3) A (2) bekezdésben említett adatok beviteléhez, frissítésé-
hez, törléséhez és lekérdezéséhez szükséges technikai szabályo-
kat az 51. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban
kell megállapítani, az igazgató hatóságot létrehozó eszköz ren-
delkezéseinek sérelme nélkül.

(4) A (2) bekezdésben említett adatok lekérdezéséhez szüksé-
ges technikai szabályok a 31. cikk (2) bekezdésének megfelelően
hasonlóak a CS-SIS-ben, a nemzeti másolatokban és a technikai
másolatokban végzett lekérdezések esetében.

21. cikk

Arányossági záradék

A figyelmeztető jelzés kiadása előtt a tagállamnak el kell dönte-
nie, hogy az adott eset kellően megalapozott, a tárgyra vonat-
kozó és jelentős-e ahhoz, hogy indokolja a figyelmeztető jelzés
SIS II-be történő bevitelét.

22. cikk

A fényképekre és ujjlenyomatokra vonatkozó egyedi
szabályok

A 20. cikk (2) bekezdésének e) és f) pontjában említett fényké-
pek és ujjlenyomatok az alábbi feltételekkel használhatók fel:
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a) a fényképek és ujjlenyomatok az adatminőségre vonatkozó
minimum-előírások teljesülésének biztosítása érdekében csak
különleges minőségi ellenőrzést követően vihetők be a rend-
szerbe. A különleges minőségi ellenőrzés részletes leírását az
51. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell
elkészíteni, az igazgató hatóságot létrehozó eszköz rendel-
kezéseinek sérelme nélkül;

b) fényképek és ujjlenyomatok kizárólag olyan harmadik
országbeli állampolgár személyazonosságának megerősíté-
sére használhatók, akit a SIS II-ben végzett alfanumerikus
keresés alapján találtak meg;

c) amint technikailag megoldható, az ujjlenyomatok arra is fel-
használhatók, hogy harmadik országbeli állampolgárokat
biometrikus azonosítójuk alapján azonosítsanak. Mielőtt e
funkciót a SIS II-be bevezetnék, a Bizottság a szükséges tech-
nológia rendelkezésre állásáról és alkalmazhatóságáról jelen-
tést terjeszt elő, amelyre vonatkozóan az Európai
Parlamenttel konzultációt folytat.

23. cikk

A figyelmeztető jelzések bevitelének követelményei

(1) Figyelmeztető jelzés a 20. cikk (2) bekezdésének a), d), k) és
l) pontjában említett adatok hiányában nem vihető be.

(2) Ezen felül – amennyiben rendelkezésre állnak – a 20. cikk
(2) bekezdésében felsorolt összes többi adatot be kell vinni.

24. cikk

A beutazás vagy tartózkodás megtagadása esetén kiadandó
figyelmeztető jelzés feltételei

(1) A beutazási vagy tartózkodási tilalmat elrendelő figyelmez-
tető jelzés hatálya alatt álló harmadik országbeli állampolgárra
vonatkozó adatokat az illetékes közigazgatási hatóságok vagy
bíróságok által – egyedi elbírálás alapján és a nemzeti jogban
megállapított eljárási szabályoknak megfelelően – hozott határo-
zatban elrendelt nemzeti figyelmeztető jelzés alapján viszik be.
Az e határozatok elleni jogorvoslati eljárást a nemzeti jogszabá-
lyok szerint kell lefolytatni.

(2) A figyelmeztető jelzést abban az esetben kell bevinni, ha
az (1) bekezdésben említett határozat meghozatalára a közren-
det, a közbiztonságot vagy a nemzetbiztonságot fenyegető olyan
veszély alapján került sor, amelyet a harmadik országbeli állam-
polgárnak egy tagállam területén való jelenléte idézhet elő. Ilyen
helyzet különösen az alábbi esetekben fordul elő:

a) olyan harmadik országbeli állampolgár esetében, akit vala-
mely tagállamban legalább egy évi szabadságvesztés-
büntetéssel büntetendő bűncselekmény miatt ítéltek el;

b) olyan harmadik országbeli állampolgár esetében, akiről
megalapozottan feltehető, hogy súlyos bűncselekményeket
követett el, vagy egyértelmű jelek mutatnak arra, hogy ilyen
bűncselekményeket szándékozik elkövetni valamelyik tag-
állam területén.

(3) A figyelmeztető jelzés abban az esetben is bevihető, ha az
(1) bekezdésben említett határozat azon a tényen alapul, hogy a
harmadik országbeli állampolgárok beutazására vagy tartózkodá-
sára vonatkozó nemzeti jogszabályok be nem tartása miatt a har-
madik országbeli állampolgárral szemben vissza nem vont vagy
fel nem függesztett, kiutasítással, a beutazás megtagadásával vagy
kitoloncolással járó intézkedést hoztak, amely a beutazás vagy
adott esetben a tartózkodás tilalmáról rendelkezik vagy ezzel jár
együtt.

(4) Ezt a cikket a 26. cikkben említett személyek vonatkozá-
sában nem kell alkalmazni.

(5) E cikk alkalmazását az 55. cikk (2) bekezdésében említett
időpontot követő három év elteltével a Bizottság felülvizsgálja. E
felülvizsgálat alapján a Bizottság – a Szerződésnek megfelelően
élve kezdeményezési jogával – előterjeszti a szükséges javaslato-
kat e cikk rendelkezéseinek a figyelmeztető jelzések bevitele krité-
riumainak magasabb szintű harmonizációja érdekében történő
módosítására.

25. cikk

A Közösségen belüli szabad mozgásra vonatkozó jogot
élvező harmadik országbeli állampolgárok tekintetében

kiadandó

(1) Az olyan harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó
figyelmeztető jelzéseknek, akiket az Unió polgárainak és család-
tagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és
tartózkodáshoz való jogáról szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) értelmében megillet a
Közösségen belüli szabad mozgáshoz való jog, az említett irány-
elv végrehajtására elfogadott szabályokkal összhangban kell
állniuk.

(2) Ha a Közösségen belüli szabad mozgáshoz való jog
kedvezményezettjének minősülő, harmadik országbeli
állampolgár tekintetében a 24. cikk szerinti figyelmeztető jelzésre
találatot jelez a rendszer, a végrehajtó tagállam – SIRENE irodá-
ján keresztül, a SIRENE Kézikönyv előírásainak megfelelően –
haladéktalanul konzultál a kibocsátó tagállammal annak érdeké-
ben, hogy a foganatosítandó intézkedésről késedelem nélkül dön-
tés szülessen.

(1) HL L 158., 2004.4.30., 77. o.
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26. cikk

A figyelmeztető jelzés kiadásának feltételei olyan
harmadik országbeli állampolgárok tekintetében, akikre az
Európai Unióról szóló szerződés 15. cikkével összhangban

hozott

(1) A 25. cikk sérelme nélkül, mindaddig, amíg biztosítható
az adatminőségre vonatkozó követelmények teljesítése, beutazási
vagy tartózkodási tilalmi figyelmeztető jelzés vihető be a SIS II-be
azon harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozóan, akik-
kel szemben az Európai Unióról szóló szerződés 15. cikkének
megfelelően olyan korlátozó intézkedést hoztak, amelynek célja
a tagállamok területére történő beutazás vagy az azokon történő
átutazás megakadályozása, beleértve az Egyesült Nemzetek Szer-
vezetének Biztonsági Tanácsa által elrendelt beutazási tilalmat
végrehajtó intézkedéseket is.

(2) A 23. cikket az e cikk (1) bekezdése alapján bevitt figyel-
meztető jelzések tekintetében nem kell alkalmazni.

(3) Az Európai Unióról szóló szerződés 15. cikkével összhang-
ban hozott vonatkozó intézkedés elfogadásakor ki kell jelölni azt
a tagállamot, amely az összes tagállam nevében beviszi, frissíti és
törli e figyelmeztető jelzéseket.

27. cikk

A figyelmeztető jelzésekhez hozzáférési joggal rendelkező
hatóságok

(1) A SIS II-be bevitt adatokhoz való hozzáférés, valamint az
ilyen adatok közvetlen, vagy a SIS II adatainak másolatában tör-
ténő lekérdezésének joga kizárólag a harmadik országbeli állam-
polgárok azonosítását az alábbi célokból megállapító
hatóságoknak van fenntartva:

a) határellenőrzés, a személyek határátlépésére irányadó szabá-
lyok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési
kódex) létrehozásáról szóló, 2006. március 15-i
562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (1)
összhangban;

b) az adott tagállam területén végzett egyéb rendőrségi és
vámellenőrzések, és azoknak a kijelölt hatóságok általi
összehangolása.

(2) A SIS II-be bevitt adatokhoz való hozzáférés és az ilyen
adatok közvetlen lekérdezésének joga ugyanakkor feladataik gya-
korlása során a nemzeti jogszabályokban meghatározott, többek
között büntetőeljárásban a közvád emelésére és vádemelés előtti
bírói vizsgálatra illetékes nemzeti igazságügyi hatóságokat, vala-
mint koordinációs hatóságaikat is megilleti.

(3) A SIS II-be bevitt adatokhoz, valamint a 2006/000/IB hatá-
rozat38. cikke (2) bekezdésének d) és e) pontjával összhangban
bevitt, személyekkel kapcsolatos okmányokra vonatkozó adatok-
hoz való hozzáférés jogát és az ilyen adatok közvetlen lekérde-
zésének jogát a vízumkiadásra jogosult hatóságok, a
vízumkérelmek vizsgálatára illetékes központi hatóságok és a tar-
tózkodási engedélyek kiadására jogosult hatóságok, valamint a
személyek mozgására vonatkozó közösségi vívmányok alkalma-
zásával összefüggésben a harmadik országbeli állampolgárokra
vonatkozó jogszabályok alkalmazására jogosult hatóságok is
gyakorolhatják. E hatóságoknak az adatokhoz való hozzáféré-
sére az egyes tagállamok joga vonatkozik.

(4) Az e cikkben említett hatóságokat fel kell venni a 31. cikk
(8) bekezdésében említett jegyzékbe.

28. cikk

A hozzáférés korlátozása

A felhasználók csak a feladataik elvégzéséhez szükséges adatok-
hoz férhetnek hozzá.

29. cikk

A figyelmeztető jelzések megőrzési időtartama

(1) A SIS II-be e rendelet alapján bevitt, személyekre vonat-
kozó figyelmeztető jelzéseket csak annyi ideig lehet tárolni,
amennyi azon céloknak az eléréséhez szükséges, amelyek érde-
kében az adatokat bevitték.

(2) A figyelmeztető jelzést kiadó tagállam az annak a SIS II-be
való bevitelétől számított három éven belül felülvizsgálja a figyel-
meztető jelzés fenntartásának szükségességét.

(3) Adott esetben az egyes tagállamok nemzeti joguknak meg-
felelően rövidebb felülvizsgálati időtartamokat állapítanak meg.

(4) A figyelmeztető jelzést kiadó tagállam a felülvizsgálati idő-
tartamon belül, átfogó egyedi elbírálás alapján, amelyet rögzíteni
kell, határozhat úgy, hogy a figyelmeztető jelzést a rendszerben
tartja, amennyiben ez a figyelmeztető jelzés kiadásának célja miatt
szükségesnek bizonyul. Ilyen esetben a (2) bekezdést a meghos-
szabbításra is alkalmazni kell. A figyelmeztető jelzés meghosszab-
bítását közölni kell a CS-SIS-szel.

(5) A figyelmeztető jelzéseket a (2) bekezdés szerinti felülvizs-
gálati időszak elteltével automatikusan törlik. Ez nem alkalma-
zandó abban az esetben, ha a figyelmeztető jelzést kiadó tagállam
a meghosszabbítást a (4) bekezdésnek megfelelően közölte a
CS-SIS-szel. A CS-SIS az adatoknak a rendszerből történő progra-
mozott törléséről négy hónappal korábban automatikusan tájé-
koztatja a tagállamokat.(1) HL L 105., 2006.4.13., 1. o.
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(6) A tagállamok statisztikát vezetnek a (4) bekezdéssel össz-
hangban meghosszabbított megőrzési időtartamú figyelmeztető
jelzések számáról.

30. cikk

Állampolgárság megszerzése és figyelmeztető jelzések

Olyan állam állampolgárságát megszerző személyre vonatkozóan
kiadott figyelmeztető jelzéseket, amelynek polgárai a Közösségen
belüli szabad mozgáshoz való jog kedvezményezettjei, törölni
kell, amint a figyelmeztető jelzést kiadó tagállam tudomást sze-
rez vagy a 34. cikknek megfelelően tájékoztatást kap arról, hogy
az adott személy ilyen állampolgárságot szerzett.

V. FEJEZET

ÁLTALÁNOS ADATFELDOLGOZÁSI SZABÁLYOK

31. cikk

A SIS II adatok feldolgozása

(1) A tagállamok feldolgozhatják a területükre történő beuta-
zás vagy az ott tartózkodás megtagadása céljából a 20. cikkben
előírt adatokat.

(2) Az adatok csak technikai célból másolhatók, feltéve, hogy
a másolás szükséges a 27. cikkben említett hatóságok általi köz-
vetlen lekérdezéshez. Az e rendeletben foglalt rendelkezések
vonatkoznak az ilyen másolatokra is. A valamely tagállam által
kiadott figyelmeztető jelzések nem másolhatók át az N. SIS II-ből
más nemzeti adatállományokba.

(3) Hálózaton kívüli adatbázis kialakításával járó, a (2) bekez-
désben említett technikai másolatok legfeljebb 48 órára hozha-
tók létre. Ez az időtartam rendkívüli helyzetben
meghosszabbítható. A rendkívüli helyzet elmúltával e másolato-
kat meg kell semmisíteni.

Az első albekezdés ellenére, a vízumkiadó hatóságok általi alkal-
mazásra szánt, hálózaton kívüli adatbázisokat létrehozó techni-
kai másolatok nem megengedettek egy évvel azt követően, hogy
az érintett hatóság sikeresen rákapcsolódik a jövőben megho-
zandó, a vízuminformációs rendszerről és a rövidtávú tartózko-
dásra jogosító vízumokról szóló rendeletben szabályozásra kerülő
vízuminformációs rendszer kommunikációs infrastruktúrájára. Ez
nem vonatkozik azokra a másolatokra, amelyek a kizárólag a
hálózat több mint huszonnégy órán keresztül tartó hozzáférhe-
tetlenségét követő rendkívüli szükséghelyzetben való felhaszná-
lásra készültek.

A tagállamok naprakész nyilvántartást vezetnek az ilyen másola-
tokról, e nyilvántartást a 44. cikk (1) bekezdésében említett nem-
zeti ellenőrző hatóságok rendelkezésére bocsátják, és biztosítják,
hogy az e rendeletben foglalt rendelkezéseket – különös tekintet-
tel a 10. cikk rendelkezéseire – alkalmazzák a másolatokra.

(4) Az adatokhoz való hozzáférés csak a 27. cikkben említett
nemzeti hatóságok hatáskörének korlátain belül és csak a megfe-
lelően feljogosított személyzetnek engedélyezett.

(5) Az adatok adminisztratív célokra nem használhatók fel. E
rendelkezéstől eltérve, az e rendelettel összhangban bevitt adato-
kat a 27. cikk (3) bekezdésében említett hatóságok feladataik ellá-
tása céljából az egyes tagállamok jogának megfelelően
felhasználhatják.

(6) Az e rendelet 24. cikkével összhangban bevitt adatok, vala-
mint a 2006/000/IB határozat 38. cikke (2) bekezdésének d) és
e) pontjával összhangban bevitt, személyekkel kapcsolatos doku-
mentumokra vonatkozó adatok az egyes tagállamok jogával össz-
hangban felhasználhatók az e rendelet 27. cikke (3) bekezdésében
említett célokra.

(7) Az (1)–(6) bekezdésnek nem megfelelő adatfelhasználás az
egyes tagállamok nemzeti jogának megfelelően rendeltetéselle-
nes felhasználásnak minősül.

(8) Az egyes tagállamok megküldik az igazgató hatóság szá-
mára azoknak az illetékes hatóságoknak a jegyzékét, amelyek
jogosultak a SIS II-ben található adatok e rendelet szerinti köz-
vetlen lekérdezésére, továbbá a jegyzék valamennyi módosítását.
Ez a jegyzék az egyes hatóságok tekintetében meghatározza, hogy
mely adatokat és milyen célra kérdezhetnek le. Az igazgató ható-
ság biztosítja a jegyzéknek az Európai Unió Hivatalos Lapjában
évente történő közzétételét.

(9) Amennyiben a közösségi jog nem ír elő külön rendelkezé-
seket, az N. SIS II-be bevitt adatokra az egyes tagállamok joga
alkalmazandó.

32. cikk

SIS II-adatok és nemzeti adatállományok

(1) A 31. cikk (2) bekezdése nem sérti a tagállamok azon jog-
át, hogy nemzeti adatállományaikban olyan SIS II-adatokat tárol-
janak, amelyekkel kapcsolatban a területükön intézkedésekre
került sor. Az ilyen adatokat a nemzeti adatállományokban leg-
feljebb három évig lehet tárolni, kivéve, ha a nemzeti jog külön
rendelkezései hosszabb megőrzési időtartamot írnak elő.
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(2) A 31. cikk (2) bekezdése nem sérti a tagállamok azon jog-
át, hogy nemzeti adatállományaikban olyan adatokat tároljanak,
amelyek egy konkrét, az adott tagállam által a SIS II-ben kiadott
figyelmeztető jelzésben szerepelnek.

33. cikk

Tájékoztatás a figyelmeztető jelzés végre nem
hajthatóságáról

Amennyiben egy kért intézkedés nem hajtható végre, a megkere-
sett tagállam haladéktalanul tájékoztatja a figyelmeztető jelzést
kiadó tagállamot.

34. cikk

A SIS II-ben feldolgozott adatok minősége

(1) A figyelmeztető jelzést kiadó tagállam felel az adatok pon-
tosságáért, naprakészségéért és a SIS II-be való bevitel
jogszerűségéért.

(2) Kizárólag a figyelmeztető jelzést kiadó tagállam jogosult
az általa bevitt adatok módosítására, kiegészítésére, helyesbítésé-
re, frissítésére vagy törlésére.

(3) Ha a figyelmeztető jelzést kiadótól eltérő tagállam olyan
bizonyítékokkal rendelkezik, amelyek alapján feltehető, hogy egy
adat ténybeli tévedést tartalmaz, vagy azt jogellenesen tárolják,
erről – a kiegészítő információk cseréje révén – a lehető legha-
marabb tájékoztatja a figyelmeztető jelzést kiadó tagállamot, de
legkésőbb tíz nappal azt követően, hogy a tévedésre utaló emlí-
tett bizonyítékok a tudomására jutottak. A figyelmeztető jelzést
kiadó tagállam ellenőrzi a közlést, és ha szükséges, a kérdéses
adatot késedelem nélkül helyesbíti vagy törli.

(4) Ha a tagállamok két hónapon belül nem tudnak megálla-
podásra jutni, a figyelmeztető jelzést kiadótól eltérő tagállam az
ügyet az európai adatvédelmi biztos elé terjeszti, aki az érintett
nemzeti ellenőrző hatóságokkal közösen közvetítőként jár el.

(5) A tagállamok kiegészítő információkat cserélnek ki abban
az esetben, amennyiben egy személy arra vonatkozó panaszt tesz,
hogy a figyelmeztető jelzés nem rá vonatkozik. Ha az ellenőrzés
eredménye azt mutatja, hogy ténylegesen létezik két különböző
személy, a panasztevő személyt tájékoztatni kell a 36. cikkben
említett rendelkezésekről.

(6) Ha egy személy tekintetében a SIS II már tartalmaz figyel-
meztető jelzést, az újabb figyelmeztető jelzést rögzítő tagállam a
figyelmeztető jelzés rögzítéséről megállapodik az első figyelmez-
tető jelzést rögzítő tagállammal. E megállapodásra a kiegészítő
információk kicserélése alapján kerül sor.

35. cikk

Hasonló jellemzőkkel rendelkező személyek
megkülönböztetése

Amennyiben egy új figyelmeztető jelzés bevitele során arra derül
fény, hogy a SIS II-ben már létezik egy ugyanazzal a személya-
zonosító adattal rendelkező személy, a következő eljárást kell
követni:

a) a SIRENE iroda kapcsolatba lép a megkereső hatósággal
annak tisztázása érdekében, hogy a figyelmeztető jelzés
ugyanarra a személyre vonatkozik-e;

b) amennyiben az ellenőrzés során kiderül, hogy az új figyel-
meztető jelzéssel érintett személy és a SIS II-ben már sze-
replő személy ugyanaz, a SIRENE irodának a 34. cikk
(6) bekezdésében említett, a több figyelmeztető jelzés bevi-
telére vonatkozó eljárást kell alkalmaznia. Ha az ellenőrzés
eredménye azt mutatja, hogy ténylegesen létezik két külön-
böző személy, a SIRENE iroda jóváhagyja az új figyelmez-
tető jelzés bevitelére vonatkozó megkeresést, és kiegészíti azt
a téves azonosítások elkerüléséhez szükséges adatokkal.

36. cikk

Kiegészítő adatok a személyazonossággal való visszaélés
kezelése érdekében

(1) Ha az a személy, akire a figyelmeztető jelzés ténylegesen
vonatkozik, összetéveszthető egy olyan személlyel, akinek a sze-
mélyazonosságával visszaéltek, a figyelmeztető jelzést bevivő tag-
állam – az érintett személy kifejezett hozzájárulása alapján – a
figyelmeztető jelzést kiegészíti az utóbbi személyre vonatkozó
adatokkal a téves személyazonosítások hátrányos következmé-
nyeinek elkerülése érdekében.

(2) Az olyan személyre vonatkozó adatokat, akinek a személy-
azonosságával visszaéltek, csak a következő célokból lehet
felhasználni:

a) az illetékes hatóság számára annak lehetővé tétele, hogy
megkülönböztesse azt a személyt, akinek a személyazonos-
ságával visszaéltek, attól a személytől, akire valójában a
figyelmeztető jelzés vonatkozik;

b) azon személy számára, akinek a személyazonosságával vis-
szaéltek, annak lehetővé tétele, hogy igazolja személyazo-
nosságát, és megerősítse, hogy személyazonosságával
visszaéltek.

(3) E cikk alkalmazásában legfeljebb a következő személyes
adatokat lehet a SIS II-be bevinni és ott tovább feldolgozni:
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a) családi név(nevek) és utónév(nevek), születési név(nevek) és
korábban használt nevek, valamint bármely álnév(nevek),
adott esetben külön bejegyzésben;

b) bármely különleges, objektív és nem változó testi
ismertetőjel;

c) születési hely és idő;

d) nem;

e) fényképek;

f) ujjlenyomatok;

g) állampolgárság(ok);

h) a személyazonosító okmány(ok) száma(i) és a kiállítás
időpontja.

(4) A (3) bekezdésben említett adatok beviteléhez és további
feldolgozásához szükséges technikai szabályokat az 51. cikk
(2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell megállapí-
tani, az igazgató hatóságot létrehozó eszköz rendelkezéseinek
sérelme nélkül.

(5) A (3) bekezdésben említett adatokat a megfelelő figyelmez-
tető jelzéssel egyidejűleg, vagy ha a személy ezt kéri, korábban
törlik.

(6) A (3) bekezdésben említett adatokhoz csak a megfelelő
figyelmeztető jelzéshez hozzáférési joggal rendelkező hatóságok
férhetnek hozzá. Ezen hatóságok is csak a téves azonosítás elke-
rülése érdekében.

37. cikk

A figyelmeztető jelzések közötti kapcsolatok

(1) A tagállamok az általuk a SIS II-ben kiadott figyelmeztető
jelzések között kapcsolatot hozhatnak létre. Az ilyen kapcsolat
összefüggést teremt két vagy több figyelmeztető jelzés között.

(2) A kapcsolat létrehozása nem befolyásolja az egyes kap-
csolt figyelmeztető jelzések alapján meghozandó egyedi intézke-
déseket, vagy az egyes kapcsolt figyelmeztető jelzések megőrzési
időtartamát.

(3) A kapcsolat létrehozása nem befolyásolja az e rendeletben
megállapított hozzáférési jogokat. A figyelmeztető jelzések bizo-
nyos kategóriáihoz hozzáférési joggal nem rendelkező hatósá-
gok nem látják az olyan figyelmeztető jelzésekre vonatkozó
kapcsolatokat, amelyekhez nincs hozzáférésük.

(4) A tagállamok a figyelmeztető jelzések között csak akkor
hozhatnak létre kapcsolatot, ha arra a megfelelő működés érde-
kében egyértelműen szükség van.

(5) A tagállamok a kapcsolatokat a nemzeti jogszabályaiknak
megfelelően hozhatják létre, feltéve, hogy tiszteletben tartják az
e cikkben meghatározott elveket.

(6) Amennyiben egy tagállam úgy véli, hogy a figyelmeztető
jelzések közötti kapcsolatnak egy másik tagállam általi létreho-
zása nemzeti jogával vagy nemzetközi kötelezettségeivel össze-
egyeztethetetlen, meghozhatja az ahhoz szükséges
intézkedéseket, hogy nemzeti területéről ne lehessen hozzáférni
a kapcsolathoz, vagy hogy a területén kívül található hatóságai
ne férjenek ahhoz hozzá.

(7) A figyelmeztető jelzések közötti kapcsolatok létrehozására
vonatkozó technikai szabályokat az 51. cikk (2) bekezdésében
említett eljárással összhangban fogadják el, az igazgató hatósá-
got létrehozó eszköz rendelkezéseinek sérelme nélkül.

38. cikk

A kiegészítő információ célja és megőrzési időtartama

(1) A kiegészítő információk kicserélésének elősegítése céljá-
ból a tagállamok a SIRENE irodában a figyelmeztető jelzés alap-
jául szolgáló határozatokra vonatkozó hivatkozást tartanak.

(2) Az információcsere eredményeként a SIRENE iroda adatál-
lományaiban tárolt személyes adatokat a hatóság csak annyi ideig
tárolja, amennyi annak a célnak az eléréséhez szükséges, amely
érdekében a személyes adatokat a hatóság rendelkezésére bocsá-
tották. Az adatokat legkésőbb egy évvel azt követően, hogy az
érintett személyre vonatkozó figyelmeztető jelzést törölték a SIS
II-ből, minden esetben törölni kell.

(3) Az (2) bekezdés nem sérti a tagállamok azon jogát, hogy
nemzeti adatállományaikban olyan konkrét figyelmeztető jelzé-
sekre vonatkozó adatokat tároljanak, amelyeket az érintett tag-
állam adott ki, vagy amelyekkel kapcsolatban a területén
intézkedést foganatosítottak. Azt, hogy az ilyen adatállományok-
ban mennyi ideig tárolhatók ilyen adatok, a nemzeti jog hatá-
rozza meg.

39. cikk

Személyes adatok átadása harmadik felek számára

A SIS II-ben e rendelet szerint feldolgozott adatok nem adhatók
át és nem tehetők hozzáférhetővé harmadik országok vagy nem-
zetközi szervezetek számára.
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VI. FEJEZET

ADATVÉDELEM

40. cikk

Különleges adatkategóriák feldolgozása

A 95/46/EK irányelv 8. cikkének (1) bekezdésében felsorolt adat-
kategóriák feldolgozása tilos.

41. cikk

Hozzáférési jog, a téves adatok helyesbítése és a
jogszerűtlenül tárolt adatok törlése

(1) A személyeknek azt a jogát, hogy hozzáférhessenek a SIS
II-be e rendeletnek megfelelően bevitt, rájuk vonatkozó adatok-
hoz, azon tagállam jogával összhangban kell gyakorolni, amely
előtt erre a jogra hivatkoznak.

(2) Ha a nemzeti jog úgy rendelkezik, a nemzeti ellenőrző
hatóság határoz arról, hogy közlik-e az információt, és ha igen,
milyen módon.

(3) A figyelmeztető jelzést kiadótól eltérő tagállam csak akkor
közölhet ilyen adatokkal kapcsolatos információkat, ha azt meg-
előzően a figyelmeztető jelzést kiadó tagállam számára lehetősé-
get biztosított álláspontja ismertetésére. Erre a kiegészítő
információk cseréje révén kerül sor.

(4) Ha ez a figyelmeztető jelzéssel kapcsolatos jogszerű fela-
datok végrehajtása vagy harmadik személyek jogainak és szabad-
ságainak védelme érdekében elengedhetetlenül szükséges, az
érintettől megtagadják az információ közlését.

(5) Mindenkinek jogában áll a személyére vonatkozó téves
ténybeli adatokat helyesbíttetni, vagy a személyére vonatkozó,
jogellenesen tárolt adatokat töröltetni.

(6) Az érintett személyt a lehető leghamarabb, de legkésőbb
60 nappal a hozzáférési kérelem benyújtását követően – illetve
ha a nemzeti jog rövidebb időszakot határoz meg, ennek figye-
lembevételével – tájékoztatni kell.

(7) Az érintettet a lehető leghamarabb, de legkésőbb az adat-
helyesbítési vagy adattörlési kérelme benyújtásától számított
három hónapon belül – illetve ha a nemzeti jog rövidebb idősza-
kot határoz meg, ennek figyelembevételével – tájékoztatni kell az
adathelyesbítéshez és -törléshez való joga gyakorlását követően
tett intézkedésekről.

42. cikk

A tájékoztatáshoz való jog

(1) Azokat a harmadik országbeli állampolgárokat, akik vonat-
kozásában e rendeletnek megfelelően figyelmeztető jelzést adtak
ki, a 95/46/EK irányelv 10. és 11. cikkének megfelelően tájékoz-
tatni kell. A tájékoztatást írásban kell teljesíteni, ellátva azt a
24. cikk (1) bekezdésében említett, a figyelmeztető jelzés alap-
jául szolgáló nemzeti határozat egy csatolt példányával vagy a
határozatra való hivatkozással.

(2) Ezt a tájékoztatást nem kell megadni:

a) amennyiben

i. a személyes adatot nem az érintett harmadik országbeli
állampolgártól szerezték be;

és

ii. a tájékoztatás lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalan
erőfeszítéssel járna;

b) amennyiben az érintett harmadik országbeli állampolgár már
rendelkezik az információval;

c) amennyiben a nemzeti jog lehetővé teszi a tájékoztatáshoz
való jog korlátozását, különösen a nemzetbiztonság, a hon-
védelem és a közbiztonság védelme érdekében, valamint a
bűncselekmények megelőzésének, nyomozásának, felderíté-
sének és üldözésének biztosítása érdekében.

43. cikk

Jogorvoslat

(1) Mindenkinek jogában áll bármely tagállam bíróságához
vagy a nemzeti jog szerinti illetékes hatóságához keresetet
benyújtani a rá vonatkozó figyelmeztető jelzéshez kapcsolódó
információkhoz való hozzáférés, azok helyesbítése, törlése, meg-
szerzése vagy a figyelmeztető jelzéssel kapcsolatos kártérítés
céljából.

(2) A tagállamok kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra,
hogy – a 48. cikk rendelkezéseinek sérelme nélkül – végrehajtják
az (1) bekezdésben említett bíróságok vagy hatóságok jogerős
határozatait.

(3) A Bizottság 2009. január 17-ig értékeli a jogorvoslatra
vonatkozó, e cikkben előírt szabályokat.
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44. cikk

Az N. SIS II felügyelete

(1) Az egyes tagállamokban a kijelölt, és a 95/46/EK irányelv
28. cikkében említett hatáskörökkel rendelkező hatóság vagy
hatóságok (nemzeti ellenőrző hatóság) függetlenül ellenőrzik a
SIS II személyes adatok területükön történő feldolgozásának vagy
a területükről történő továbbításának jogszerűségét, beleértve a
kiegészítő információk cseréjét és további feldolgozását.

(2) A nemzeti ellenőrző hatóság gondoskodik saját N. SIS II
rendszere keretében folytatott adatfeldolgozási műveletek lega-
lább négyévente történő, a nemzetközi ellenőrzési előírásoknak
megfelelő ellenőrzéséről.

(3) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a nemzeti ellen-
őrző hatóságaik rendelkezzenek az e rendelet alapján rájuk ruhá-
zott feladatok elvégzéséhez szükséges erőforrásokkal.

45. cikk

Az igazgató hatóság felügyelete

(1) Az európai adatvédelmi biztos ellenőrzi, hogy az igazgató
hatóság e rendelettel összhangban végzi-e a személyes adatok fel-
dolgozásával kapcsolatos tevékenységeit. A 45/2001/EK rende-
let 46. és 47. cikkében említett feladatok és hatáskörök
megfelelően alkalmazandók.

(2) Az európai adatvédelmi biztos gondoskodik az igazgató
hatóság által folytatott, a személyes adatok feldolgozását érintő
tevékenységek legalább négy évente történő, a nemzetközi ellen-
őrzési előírásoknak megfelelő ellenőrzéséről. Az ellenőrzésről
szóló jelentést el kell küldeni az Európai Parlamentnek, a Tanács-
nak, az igazgató hatóságnak, a Bizottságnak és a nemzeti ellen-
őrző hatóságoknak. Az ilyen jelentés elfogadása előtt az igazgató
hatóságnak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy megtegye az
észrevételeit.

46. cikk

A nemzeti ellenőrző hatóságok és az európai adatvédelmi
biztos közötti együttműködés

(1) A nemzeti ellenőrző hatóságok és az európai adatvédelmi
biztos – hatáskörük keretein belül eljárva – aktívan együttmű-
ködnek egymással felelősségi körük keretein belül, és biztosítják
a SIS II összehangolt felügyeletét.

(2) Hatáskörük keretein belül eljárva kicserélik egymás között
a vonatkozó információkat, a közös ellenőrzések és vizsgálatok
lefolytatásában egymást segítik, megvizsgálják az e rendelettel
kapcsolatos alkalmazási vagy értelmezési nehézségeket, tanulmá-
nyozzák a független felügyelet gyakorlása vagy az érintettek jogai-
nak gyakorlása kapcsán felmerülő problémákat, összehangolt
javaslatokat dolgoznak ki a problémák közös megoldására és
szükség szerint előmozdítják az adatvédelmi jogokkal kapcsola-
tos ismeretek terjesztését.

(3) A nemzeti ellenőrző hatóságok és az európai adatvédelmi
biztos e célból évente legalább kétszer találkoznak. E találkozók
költségei és azok törlesztése az európai adatvédelmi biztost ter-
helik. Az eljárási szabályzatot az első találkozó alkalmával kell
elfogadni. A további munkamódszereket közösen dolgozzák ki,
az igényeknek megfelelően. A tevékenységekről kétévente együt-
tes jelentést kell küldeni az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak,
a Bizottságnak és az igazgató hatóságnak.

47. cikk

Adatvédelem az átmeneti időszakban

Amennyiben a Bizottság az átmeneti időszakban a 15. cikk
(4) bekezdésének megfelelően más szerv vagy szervekre ruházza
át a feladatait, biztosítania kell, hogy az európai adatvédelmi biz-
tos rendelkezzen a feladatainak teljes körű elvégzéséhez szüksé-
ges jogokkal és lehetőségekkel, beleértve a helyszíni ellenőrzések
végrehajtását vagy annak a lehetőségét, hogy gyakorolja a
45/2001/EK rendelet 47. cikke által rá ruházott bármely más
hatáskört.

VII. FEJEZET

FELELŐSSÉG ÉS SZANKCIÓK

48. cikk

Felelősség

(1) Az egyes tagállamok nemzeti jogukkal összhangban fele-
lősek az N. SIS II használata során bármely személynek okozott
kárért. Ez vonatkozik a figyelmeztető jelzést kiadó tagállam által
okozott kárra is, ha ez utóbbi ténybelileg téves adatokat vitt be a
rendszerbe, vagy az adatokat jogszerűtlenül tárolta.

(2) Ha az a tagállam, amely ellen keresetet indítottak, nem azo-
nos a figyelmeztető jelzést kiadó tagállammal, ez utóbbi – kére-
lemre – köteles a kártérítésként kifizetett összegeket megtéríteni,
kivéve, ha a megtérítést kérelmező tagállam az adatokat e rende-
let megsértésével használta fel.

L 381/20 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.12.28.



(3) Amennyiben egy tagállam az e rendeletből eredő kötele-
zettségeit nem teljesíti, és ezzel a SIS II-nek kárt okoz, az ilyen
kárért e tagállam felelős, kivéve, ha és amennyiben az igazgató
hatóság vagy a SIS II-ben részt vevő más tagállam elmulasztotta
megtenni a károkozás megelőzésére vagy hatásának minimali-
zálására irányuló ésszerű lépéseket.

49. cikk

Szankciók

A tagállamok biztosítják, hogy a SIS II-be bevitt adatok rendelte-
tésellenes felhasználására vagy a kiegészítő információknak e ren-
deletbe ütköző cseréjére a nemzeti joggal összhangban hatékony,
arányos és visszatartó erejű szankciók vonatkozzanak.

VIII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

50. cikk

Figyelemmel kísérés és statisztika

(1) Az igazgató hatóság gondoskodik olyan eljárásokról, ame-
lyek a SIS II működését – a teljesítménnyel, költséghatékonyság-
gal, biztonsággal és a szolgáltatás minőségével kapcsolatban
megállapított célok tekintetében – figyelemmel kísérik.

(2) A műszaki karbantartás, a jelentéstétel és a statisztikák cél-
jából az igazgató hatóság hozzáféréssel rendelkezik a Központi
SIS II-ben végzett feldolgozási műveletekkel kapcsolatos szüksé-
ges információkhoz.

(3) Az igazgató hatóság minden évben statisztikákat tesz köz-
zé, amelyek feltüntetik a figyelmeztető jelzések egyes kategóri-
áira jutó bejegyzések és találatok számát, továbbá azt, hogy a SIS
II-be hány alkalommal léptek be, minden esetben megadva az
összesített, valamint a tagállamok szerint lebontott számokat.

(4) Két évvel azután, hogy a SIS II megkezdte működését, majd
ezt követően kétévente az igazgató hatóság az Európai Parlament
és a Tanács részére jelentést nyújt be a Központi SIS II és a kom-
munikációs infrastruktúra gyakorlati működéséről – többek
között annak biztonságáról – és a kiegészítő információknak a
tagállamok közötti két- és többoldalú cseréjéről.

(5) Három évvel azután, hogy a SIS II megkezdte működését,
majd ezt követően négyévente a Bizottság átfogó értékelést készít
a Központi SIS II-ről és a kiegészítő információknak a tagálla-
mok közötti két- és többoldalú cseréjéről. Ez az átfogó értékelés
tartalmazza az elért eredményeknek a célok fényében történő
vizsgálatát, és annak értékelését, hogy az alapul szolgáló megfon-
tolások továbbra is érvényesek-e, e rendelet Központi SIS II-re
való alkalmazásának és a Központi SIS II biztonságának vizsgá-
latát, valamint a jövőbeni működésre vonatkozó esetleges követ-
keztetéseket. A Bizottság az értékelésről szóló jelentéseket
megküldi az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

(6) A tagállamok az igazgató hatóság és a Bizottság rendelke-
zésére bocsátják a (3), (4) és (5) bekezdésben említett jelentések
elkészítéséhez szükséges információkat.

(7) Az igazgató hatóság a Bizottság rendelkezésére bocsátja a
(5) bekezdésben említett átfogó értékeléshez szükséges
információkat.

(8) Az igazgató hatóság feladatainak megkezdését megelőző
átmeneti időszakban a (3) és a (4) bekezdésben említett jelenté-
sek elkészítéséért és benyújtásáért a Bizottság felel.

51. cikk

A bizottság

(1) A Bizottság munkáját egy bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK
határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezé-
seire is figyelemmel.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megha-
tározott határidő három hónap.

(3) A bizottság feladatát e rendelet hatálybalépésének időpont-
jától kezdődően látja el.

52. cikk

A schengeni vívmányok rendelkezéseinek módosítása

(1) A Szerződés hatálya alá tartozó kérdések vonatkozásában
ez a rendelet az 55. cikk (2) bekezdésében említett időpontban a
Schengeni Egyezmény 92–119. cikke rendelkezéseinek helyébe
lép, kivéve annak 102A. cikkét.
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(2) A rendelet az 55. cikk bekezdésében említett időpontban
a schengeni vívmányok következő, az említett cikkek (1) végre-
hajtására vonatkozó rendelkezéseinek is a helyébe lép:

a) a Végrehajtó Bizottság 1993. december 14-i határozata a
Schengeni Információs Rendszer (C. SIS) létesítésének és
működésének költségeire vonatkozó pénzügyi szabályzatról
(SCH/Com-ex(93) 16);

b) a Végrehajtó Bizottság 1997. október 7-i határozata a SIS
fejlesztéséről (SCH/Com-ex(97) 24);

c) a Végrehajtó Bizottság 1997. december 15-i határozata a C.
SIS-re vonatkozó pénzügyi szabályzat módosításáról
(SCH/Com-ex(97) 35);

d) a Végrehajtó Bizottság 1998. április 21-i határozata a 15/18
kapcsolódási ponttal ellátott C. SIS-ről (SCH/Com-ex(98) 11);

e) a Végrehajtó Bizottság 1999. április 28-i határozata a C. SIS
létesítési költségeiről (SCH/Com-ex(99) 4);

f) a Végrehajtó Bizottság 1999. április 28-i határozata a
SIRENE kézikönyv frissítéséről (SCH/Com-ex(99) 5);

g) a Végrehajtó Bizottság 1996. április 18-i nyilatkozata az ide-
gen fogalmának meghatározásáról (SCH/Com-ex(96) decl.
5.);

h) a Végrehajtó Bizottság 1999. április 28-i nyilatkozata a SIS
szerkezetéről (SCH/Com-ex (99) decl. 2. rev.);

i) a Végrehajtó Bizottság 1997. október 7-i határozata Norvé-
gia és Izland hozzájárulásáról a C. SIS létesítési és működési
költségeihez (SCH/Com-ex(97) 18).

(3) A Szerződés hatálya alá tartozó kérdések tekintetében a
Schengeni Egyezmény felváltott cikkeire és a schengeni vívmá-
nyok e cikkeket végrehajtó vonatkozó rendelkezéseire történő
hivatkozásokat az e rendeletre történő hivatkozásként kell
értelmezni.

53. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 378/2004/EK és a 871/2004/EK rendelet, valamint a
2005/451/IB, a 2005/728/IB és a 2006/628/EK határozat az
55. cikk (2) bekezdésében említett időpontban hatályát veszti.

54. cikk

Átmeneti időszak és költségvetés

(1) A figyelmeztető jelzéseket át kell vinni a SIS 1+-ból a SIS
II-be. A tagállamok –biztosítva a személyekre vonatkozó figyel-
meztető jelzések elsőbbségét – gondoskodnak arról, hogy a SIS
1+-ból a SIS II-be átvitt figyelmeztető jelzések tartalma a lehető
leghamarabb, de legkésőbb az 55. cikk (2) bekezdésében emlí-
tett időponttól számított három éven belül megfeleljen e rende-
let rendelkezéseinek. Ezen átmeneti időszak során a tagállamok
továbbra is alkalmazhatják a Schengeni Egyezmény 94. és
96. cikkének rendelkezéseit a SIS 1+-ból a SIS II-be átvitt figyel-
meztető jelzések tartalma tekintetében, az alábbi szabályok
figyelembevételével:

a) a SIS 1+-ból a SIS II-be átvitt figyelmeztető jelzés tartalmá-
nak esetleges módosítása, kiegészítése, helyesbítése vagy fris-
sítése esetén a tagállamok biztosítják, hogy a figyelmeztető
jelzés a módosítás, kiegészítés, helyesbítés vagy frissítés idő-
pontjától kezdődően megfeleljen e rendelet rendelkezéseinek;

b) a SIS 1+-ból a SIS II-be átvitt figyelmeztető jelzésre vonat-
kozó találat esetén a tagállamok haladéktalanul, de az adott
figyelmeztető jelzés alapján végrehajtandó intézkedés késlel-
tetése nélkül megvizsgálják, hogy az adott figyelmeztető jel-
zés megfelel-e e rendelet rendelkezéseinek.

(2) Az 55. cikk (2) bekezdése szerint meghatározott időpont-
ban fennálló, a Schengeni Egyezmény 119. cikkének rendelkezé-
seivel összhangban jóváhagyott költségvetési részösszeget a
tagállamok részére vissza kell fizetni. A visszafizetendő összege-
ket a Végrehajtó Bizottságnak a Schengeni Információs Rend-
szer létesítésének és működésének költségeire vonatkozó
pénzügyi szabályzatról szóló, 1993. december 14-i határozatá-
ban megállapított tagállami hozzájárulások alapján kell
kiszámítani.

(3) A 15. cikk (4) bekezdésében említett átmeneti időszakban
az e rendeletben szereplő igazgató hatóság alatt a Bizottság
értendő.(1) HL L 239., 2000.9.22., 439. o.
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55. cikk

Hatálybalépés, alkalmazhatóság és migráció

(1) Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő
kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

(2) A rendelet a SIS 1+-ban részt vevő tagállamok számára a
SIS 1+-ban részt vevő tagállamok kormányait képviselő tagok
egyhangú szavazatával eljáró Tanács által meghatározott idő-
ponttól alkalmazandó.

(3) Az (2) bekezdésben említett időpontok megállapítására
akkor kerül sor, miután:

a) elfogadták a szükséges végrehajtási intézkedéseket;

b) a SIS 1+-ban teljes körűen részt vevő valamennyi tagállam
értesítette a Bizottságot arról, hogy megtette a SIS II-adatok
feldolgozásához és a kiegészítő információk kicseréléséhez
szükséges műszaki és jogi lépéseket;

c) a Bizottság bejelentette, hogy a SIS II-nek a Bizottság és a
tagállamok által közösen végzett átfogó tesztelése sikeresen
befejeződött, és a Tanács előkészítő szervei jóváhagyták a
tesztelés előterjesztett eredményeit, és megerősítették, hogy
a SIS II teljesítményszintje legalábbis egyenértékű a SIS 1+
által elért szinttel;

d) a Bizottság megtette a szükséges műszaki intézkedéseket
annak érdekében, hogy a Központi SIS II és az érintett tagál-
lamok N. SIS II rendszerét összekapcsolják.

(4) A Bizottság a (3) bekezdés c) pontjának megfelelően elvég-
zett tesztek eredményéről tájékoztatja az Európai Parlamentet.

(5) A Tanács által a (2) bekezdésnek megfelelően hozott hatá-
rozatokat az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

E rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban, az Európai
Közösséget létrehozó szerződésnek megfelelően.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 20.

az Európai Parlament részéről
az elnök

J. BORRELL FONTELLES

a Tanács részéről
az elnök

J. KORKEAOJA
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