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Helyesbítés a vízuminformációs rendszerről (VIS) és a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumokra
vonatkozó adatok tagállamok közötti cseréjéről szóló, 2008. július 9-i 767/2008/EK európai
parlementi és tanácsi rendelethez (VIS-rendelet)
(Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 218., 2008. augusztus 13.)
A 64. és 65. oldalon, az 5. cikk (1) bekezdésében:
a következő szövegrész:
„(1)

Csak a következő kategóriájú adatokat kell a VIS-ben rögzíteni:

a) a 9. cikk (1)–(4) bekezdésében és a 10–14. cikkekben említett alfanumerikus adatok a kérelmezőről, valamint az
igényelt, a kiállított, a visszautasított, a törölt, a visszavont vagy a meghosszabbított vízumról;
b) a 9. cikk (5) bekezdésében említett fényképek;
c) a 9. cikk (6) bekezdésében említett ujjlenyomatadatok;
d) a 8. cikk (3) és (4) bekezdésében említett kapcsolódás más kérelmekhez.”
helyesen:
„(1)

Csak a következő kategóriájú adatokat kell a VIS-ben rögzíteni:

a) a 9. cikk 1–4. pontjában és a 10–14. cikkben említett alfanumerikus adatok a kérelmezőről, valamint az igényelt, a
kiállított, a visszautasított, a törölt, a visszavont vagy a meghosszabbított vízumról;
b) a 9. cikk 5. pontjában említett fényképek;
c) a 9. cikk 6. pontjában említett ujjlenyomatadatok;
d) a 8. cikk (3) és (4) bekezdésében említett kapcsolódás más kérelmekhez.”
A 68. oldalon, a 15. cikk (2) bekezdésének d) pontjában:
a következő szövegrész:
„d) a 9. cikk (4) bekezdésének f) pontjában említett természetes személy vezetékneve, utóneve és címe, vagy az ott
említett cég/egyéb szervezet neve és címe;”
helyesen:
„d) a 9. cikk 4. pontjának f) alpontjában említett természetes személy vezetékneve, utóneve és címe, vagy az ott említett
cég/egyéb szervezet neve és címe;”.
A 69. oldalon, a 17. cikk 12., 13. és 14. pontjában:
a következő szövegrész:
„12. azon esetek, amikor a 9. cikk (6) bekezdésében említett adatok az (8) cikk (5) bekezdésének második mondatával
összhangban tényszerűen nem adhatók meg;
13. azon esetek, amikor a 9. cikk (6) bekezdésében említett adatok a 8. cikk (5) bekezdésének második mondatával
összhangban jogi okokból nem adhatók meg;
14. azon esetek, amikor elutasították azon személy vízumát, aki a 8. cikk (5) bekezdésének második mondatával össz
hangban tényszerűen nem tudta megadni a 9. cikk (6) bekezdésében említett adatokat.”
helyesen:
„12. azon esetek, amikor a 9. cikk 6. pontjában említett adatok a 8. cikk (5) bekezdésének második mondatával össz
hangban tényszerűen nem adhatók meg;
13. azon esetek, amikor a 9. cikk 6. pontjában említett adatokat a 8. cikk (5) bekezdésének második mondatával
összhangban jogi okokból nem kellett megadni;
14. azon esetek, amikor elutasították azon személy vízumát, aki a 8. cikk (5) bekezdésének második mondatával össz
hangban tényszerűen nem tudta megadni a 9. cikk 6. pontjában említett adatokat.”
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A 70. oldalon, a 19. cikk (2) bekezdésének a) pontjában:
a következő szövegrész:
„a) státusinformáció, valamint az igénylőlapról vett, a 9. cikk (2) és (4) bekezdésében említett adatok;”
helyesen:
„a) státusinformáció, valamint az igénylőlapról vett, a 9. cikk 2. és 4. pontjában említett adatok;”.
A 70. oldalon, a 20. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében:
a következő szövegrész:
„Amennyiben az adott személy ujjlenyomata nem használható fel vagy az ujjlenyomattal végzett keresés eredménytelen, a
keresést a 9. cikk (4) bekezdésének a) és/vagy c) pontjában említett adatok alapján végzik el; ez a keresés a 9. cikk (4)
bekezdésének b) pontjában említett adatokkal együtt is elvégezhető.”
helyesen:
„Amennyiben az adott személy ujjlenyomata nem használható fel vagy az ujjlenyomattal végzett keresés eredménytelen, a
keresést a 9. cikk .4. pontjának a) és/vagy c) alpontjában említett adatok alapján végzik el; ez a keresés a 9. cikk 4.
pontjának b) alpontjában említett adatokkal együtt is elvégezhető.”
A 70. oldalon, a 20. cikk (2) bekezdésének b) pontjában:
a következő szövegrész:
„b) a 9. cikk (4) bekezdésében említett, az igénylőlapról átvett adat;”
helyesen:
„b) a 9. cikk 4. pontjában említett, az igénylőlapról átvett adat;”.
A 70. és a 71. oldalon, a 21. cikkben:
a következő szövegrész:
„21. cikk
Az adatokhoz való hozzáférés a menedékjog iránti kérelem elbírálásáért való felelősség megállapításához
(1)
A 343/2003/EK rendelet 9. és 21. cikkével összhangban, kizárólag egy menedékjog iránti kérelem elbírálásáért
felelős tagállam meghatározásának céljából az illetékes menekültügyi hatóságok a menedékjogot kérő ujjlenyomatával
történő kereséshez férnek hozzá. Amennyiben az adott személy ujjlenyomata nem használható fel vagy az ujjlenyomattal
végzett keresés eredménytelen, a keresést a 9. cikk (4) bekezdésének a) és/vagy c) pontjában említett adatok alapján végzik
el; ez a keresés a 9. cikk (4) bekezdésének b) pontjában említett adatokkal együtt is elvégezhető.
(2)
Ha az (1) bekezdésben felsorolt adatokkal lefolytatott keresés azt mutatja, hogy a menedékjog iránti kérelem
dátumát megelőzően egy hat hónapnál nem hosszabb érvényességi idővel kiadott vízum és/vagy a menedékjog iránti
kérelem dátumát megelőzően egy hat hónapnál nem hosszabb lejárati időre meghosszabbított vízum került rögzítésre a
VIS-ben, az illetékes menekültügyi hatóság az ilyen vízumra vonatkozóan kizárólag az (1) bekezdésben említett célokból a
kérelemfájl következő adataiba, valamint a házastársra és a gyermekekre vonatkozó, a g) pontban felsorolt, a 8. cikk (4)
bekezdése szerinti adatokba tekinthet be:
a) a kérelem száma és a vízumot kiadó vagy meghosszabbító hatóság, valamint, hogy a hatóság valamely másik tagállam
képviseletében adta-e ki a vízumot;
b) az igénylőlapról átvett, a 9. cikk (4) bekezdésének a) és b) pontjában említett adatok;
c) a vízum típusa;
d) a vízum érvényességi ideje;
e) a tartózkodás tervezett időtartama;
f) fényképek;
g) a házastársra és a gyermekekre vonatkozó, kapcsolódó kérelemfájl(ok)ban szereplő, a 9. cikk (4) bekezdésének a) és b)
pontjában említett adatok.
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(3)
A VIS-be az (1) és (2) bekezdés szerint történő betekintést kizárólag a 343/2003/EK rendelet 21. cikkének (6)
bekezdésében említett, kijelölt nemzeti hatóságok végezhetik.”
helyesen:
„21. cikk
Az adatokhoz való hozzáférés a menedékjog iránti kérelem elbírálásáért való felelősség megállapításához
(1)
A 343/2003/EK rendelet 9. és 21. cikkével összhangban, kizárólag egy menedékjog iránti kérelem elbírálásáért
felelős tagállam meghatározásának céljából az illetékes menekültügyi hatóságok a menedékjogot kérő ujjlenyomatával
történő kereséshez férnek hozzá.
Amennyiben az adott személy ujjlenyomata nem használható fel vagy az ujjlenyomattal végzett keresés eredménytelen, a
keresést a 9. cikk 4. pontjának a) és/vagy c) alpontjában említett adatok alapján végzik el; ez a keresés a 9. cikk 4.
pontjának b) alpontjában említett adatokkal együtt is elvégezhető.
(2)
Ha az (1) bekezdésben felsorolt adatokkal lefolytatott keresés azt mutatja, hogy a menedékjog iránti kérelem
dátumát megelőzően egy hat hónapnál nem hosszabb érvényességi idővel kiadott vízum és/vagy a menedékjog iránti
kérelem dátumát megelőzően egy hat hónapnál nem hosszabb lejárati időre meghosszabbított vízum került rögzítésre a
VIS-ben, az illetékes menekültügyi hatóság az ilyen vízumra vonatkozóan kizárólag az (1) bekezdésben említett célokból a
kérelemfájl következő adataiba, valamint a házastársra és a gyermekekre vonatkozó, a g) pontban felsorolt, a 8. cikk (4)
bekezdése szerinti adatokba tekinthet be:
a) a kérelem száma és a vízumot kiadó vagy meghosszabbító hatóság, valamint, hogy a hatóság valamely másik tagállam
képviseletében adta-e ki a vízumot;
b) az igénylőlapról átvett, a 9. cikk 4. pontjának a) és b) alpontjában említett adatok;
c) a vízum típusa;
d) a vízum érvényességi ideje;
e) a tartózkodás tervezett időtartama;
f) fényképek;
g) a házastársra és a gyermekekre vonatkozó, kapcsolódó kérelemfájl(ok)ban szereplő, a 9. cikk (4) pontjának a) és b)
alpontjában említett adatok.
(3)
A VIS-be az (1) és (2) bekezdés szerint történő betekintést kizárólag a 343/2003/EK rendelet 21. cikkének (6)
bekezdésében említett, kijelölt nemzeti hatóságok végezhetik.”
A 71. oldalon, a 22. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében:
a következő szövegrész:
„Amennyiben az adott személy ujjlenyomata nem használható fel vagy az ujjlenyomattal végzett keresés eredménytelen, a
keresést a 9. cikk (4) bekezdésének a) és/vagy c) pontjában említett adatok alapján végzik el; ez a keresés a 9. cikk (4)
bekezdésének b) pontjában említett adatokkal együtt is elvégezhető.”
helyesen:
„Amennyiben az adott személy ujjlenyomata nem használható fel vagy az ujjlenyomattal végzett keresés eredménytelen, a
keresést a 9. cikk 4. pontjának a) és/vagy c) alpontjában említett adatok alapján végzik el; ez a keresés a 9. cikk 4.
pontjának b) alpontjában említett adatokkal együtt is elvégezhető.”
A 71. oldalon, a 22. cikk (2) bekezdésének b) pontjában:
a következő szövegrész:
„b) a 9. cikk (4) bekezdésének a), b) és c) pontjában említett, az igénylőlapról származó adatok;”
helyesen:
„b) a 9. cikk 4. pontjának a), b) és c) alpontjában említett, az igénylőlapról származó adatok;”.

L 284/42

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2018.11.12.

A 71. oldalon, a 22. cikk (2) bekezdésének e) pontjában:
a következő szövegrész:
„e) a házastársra és a gyermekekre vonatkozó kapcsolódó kérelemfájl(ok)ban szereplő, a 9. cikk (4) bekezdésének a) és b)
pontjában említett adatok.”
helyesen:
„e) a házastársra és a gyermekekre vonatkozó kapcsolódó kérelemfájl(ok)ban szereplő, a 9. cikk 4. pontjának a) és b)
alpontjában említett adatok.”
A 74. oldalon, a 31. cikk (2) bekezdésében:
a következő szövegrész:
„(2)
Az (1) bekezdéstől eltérve a 9. cikk (4) bekezdésének a), b), c), k) és m) pontjában említett adatok a mellékletben
felsorolt harmadik országok […]”
helyesen:
„(2)
Az (1) bekezdéstől eltérve a 9. cikk 4. pontjának a), b), c), k) és m) alpontjában említett adatok a mellékletben
felsorolt harmadik országok […]”.
A 76. oldalon, a 37. cikkben:
a következő szövegrész:
„37. cikk
Tájékoztatási jog
(1)
A kérelmezőket és a 9. cikk (4) bekezdésének f) pontjában említett személyeket a felelős tagállam tájékoztatja a
következőkről:
a) a 41. cikk (4) bekezdésében említett adatkezelő személyazonossága, elérhetőségeit is beleértve;
b) a cél, amiért az adat a VIS-ben feldolgozásra kerül;
c) az adat címzettjeinek kategóriái, ideértve a 3. cikkben említett hatóságokat is;
d) az adat megőrzési ideje;
e) az, hogy az adatgyűjtés kötelező a kérelem elbírálásához;
f) a rájuk vonatkozó adatokhoz való hozzáférési jogosultság, a rájuk vonatkozó téves adatok helyesbítésére vagy a rájuk
vonatkozó, jogszerűtlenül feldolgozott adatok törlésére irányuló kérelem joga, beleértve az említett jogok gyakorlására
vonatkozó eljárásokról szóló tájékoztatás jogát, valamint a 41. cikk (1) bekezdésében említett, a személyes adatok
védelmével kapcsolatos igények meghallgatásáért felelős nemzeti felügyeleti hatóságok elérhetőségét.
(2)
Az (1) bekezdésben említett tájékoztatást akkor kell megadni a kérelmezőnek, amikor a 9. cikk (4), (5), és (6)
bekezdésében említett, az igénylőlapon szereplő adatokat, a fényképet és az ujjlenyomatot felveszik.
(3)
Az (1) bekezdésben említett tájékoztatást a 9. cikk (4) bekezdés f) pontjában említett személyeknek a meghívóle
vélről, a finanszírozásról és a szállásról szóló igazolást tartalmazó, az azok által a személyek által aláírt nyomtatványon
kell megadni.
Az e személyek által aláírt nyomtatvány hiányában ezt a tájékoztatást a 95/46/EK irányelv 11. cikkének megfelelően kell
megadni.”
helyesen:
„37. cikk
Tájékoztatási jog
(1)
A kérelmezőket és a 9. cikk 4. pontjának f) alpontjában említett személyeket a felelős tagállam tájékoztatja a
következőkről:
a) a 41. cikk (4) bekezdésében említett adatkezelő személyazonossága, elérhetőségeit is beleértve;
b) a cél, amiért az adat a VIS-ben feldolgozásra kerül;

2018.11.12.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 284/43

c) az adat címzettjeinek kategóriái, ideértve a 3. cikkben említett hatóságokat is;
d) az adat megőrzési ideje;
e) az, hogy az adatgyűjtés kötelező a kérelem elbírálásához;
f) a rájuk vonatkozó adatokhoz való hozzáférési jogosultság, a rájuk vonatkozó téves adatok helyesbítésére vagy a rájuk
vonatkozó, jogszerűtlenül feldolgozott adatok törlésére irányuló kérelem joga, beleértve az említett jogok gyakorlására
vonatkozó eljárásokról szóló tájékoztatás jogát, valamint a 41. cikk (1) bekezdésében említett, a személyes adatok
védelmével kapcsolatos igények meghallgatásáért felelős nemzeti felügyeleti hatóságok elérhetőségét.
(2)
Az (1) bekezdésben említett tájékoztatást akkor kell megadni a kérelmezőnek, amikor a 9. cikk 4., 5., és 6.
pontjában említett, az igénylőlapon szereplő adatokat, a fényképet és az ujjlenyomatot felveszik.
(3)
Az (1) bekezdésben említett tájékoztatást a 9. cikk 4. pontjának f) alpontjában említett személyeknek a meghívó
levélről, a finanszírozásról és a szállásról szóló igazolást tartalmazó, az azok által a személyek által aláírt nyomtatványon
kell megadni.
Az e személyek által aláírt nyomtatvány hiányában ezt a tájékoztatást a 95/46/EK irányelv 11. cikkének megfelelően kell
megadni.”

