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Mida kujutab endast Schengeni ala?
Schengeni ala hõlmab suurt osa Euroopast, kus on kaotatud pii-
rikontroll ühistel sisepiiridel. Osalevad riigid kohaldavad ühtseid 
eeskirju seoses piirikontrolliga Schengeni ala välispiiridel, viisade 
väljastamisega ning politsei ja kohtuorganite koostööga krimi-
naalasjades (Schengeni riikide loetelu leiate käeoleva trükise 
lõpus mainitud veebilehelt).

Mida kujutab endast Schengeni 
infosüsteem?
Schengeni infosüsteem (ja selle teine põlvkond SIS II) moodus-
tab Schengeni koostöö tuumiku. Tegu on infosüsteemiga, mille 
abil saavad Schengeni alal ja Schengeni välispiiril teostatavate 
kontrollimiste eest vastutavad kohalikud piirikontrolli-, tolli- ja 
politseiasutused edastada hoiatusteateid tagaotsitavate või ka-
dunud inimeste, varastatud sõidukite, dokumentide jms kohta. 
Seega täidab SIS II jätkuvalt olulist rolli, kompenseerides sisepii-
rikontrolli kaotamist ning hõlbustades inimeste vaba liikumist 
Schengeni ala piires.

SIS II sisaldab teavet isikute kohta, kellel puudub õigus Schen-
geni alale siseneda või seal viibida, ja isikute kohta, keda otsi-
takse taga seoses kuritegude toimepanemisega. Lisaks sisaldab 
SIS II teavet kadunud isikute, eelkõige laste ja muude kaitsetus 
olukorras olevate ja kaitset vajavate isikute kohta. Schengeni 
infosüsteemi sisestatakse ka andmed teatavate esemete kohta 
(näiteks autod, tulirelvad, paadid ja isikutunnistused), mis võivad 
olla kaduma läinud, varastatud või mida on kasutatud kuriteo 
toimepanemiseks.

Põhimõtteliselt võib ühe riigi kohtuorgan, tolli-, politsei- või 
asjaomane haldusasutus edastada hoiatusteate, mis sisaldab 
otsitava isiku või vara kirjeldust. Hoiatusteateid edastatakse 
selleks, et:

•  mitte lubada Schengeni territooriumile isikuid, kellel puu-
dub õigus alale siseneda või seal viibida;

•  otsida ja vahistada Euroopa vahistamismääruses mainitud 
isikuid;

•  aidata kohtu- või õiguskaitseasutuste taotluste alusel tu-
vastada isikute asukohta; 

•  otsida ja kaitsta kadunud isikuid;
•  otsida varastatud või kaotatud esemeid.

SIS II sisaldab andmeid, mis on vajalikud isiku tuvastamiseks 
(sealhulgas pilt ja sõrmejäljed) ning hoiatusteatega seotud tea-
vet (sealhulgas menetluskäik). 

Millistel ametiasutustel on 
juurdepääs SIS II andmetele?
Teise põlvkonna Schengeni infosüsteemile (SIS II) pääsevad ligi 
ainult riiklikud õiguskaitse-, kohtu- ja haldusasutused. Nimeta-
tud asutused võivad tutvuda ainult nende SIS II andmetega, 
mida on vaja konkreetsete tööülesannete täitmiseks. Euroopa 
asutustel EUROPOL ja EUROJUST on piiratud juurdepääsuõigus 
teatud laadi päringute tegemiseks.

Kuidas tagatakse isikuandmete 
kaitse?
Iga riigi SIS II süsteemi kasutavad asutused on kohustatud kont-
rollima süsteemi sisestatavate andmete kvaliteeti. Schengeni 
alal kehtivad ranged andmekaitsenõuded. Süsteemi sisestatud 
isikuandmete puhul on inimesel õigus oma isikuandmetele 
ligi pääseda ning veenduda, et need on täpsed ja seaduslikult 
süsteemi sisestatud. Vastasel korral on inimesel õigus taotleda 
andmete parandamist või kustutamist.

Juurdepääsu võimaldamisest võib keelduda üksnes juhul, 
kui selline keeldumine on vajalik teatega seotud seadusliku 
ülesande täitmiseks ning teiste inimeste õiguste ja vabaduste 
kaitsmiseks. 

Mis saab, kui minu nime kasutab 
kurjategija või ebaseaduslikult 
Schengeni alale sisenev isik?
Mõnikord kasutatakse valeidentiteeti kuritegude toimepanemi-
seks, Schengeni alale sisenemiseks või seal viibimiseks. Sellisel 
juhul on sageli tegu isikut tõendava dokumendi kadumise või 
vargusega. Kui niisuguses olukorras sisestatakse Schengeni in-
fosüsteemi hoiatusteade, võib see põhjustada probleeme va-
rastatud identiteedi omanikule, kes ei ole milleski süüdi. Taoliste 
süütute inimeste huvide kaitsmiseks on kehtestatud üksikasjalik 
kord (vt allpool).

Mida teha oma andmete 
väärkasutamise korral ja kuidas 
taotleda juurdepääsu, andmete 
parandamist ja kustutamist?
Kui leiate, et teie isikuandmeid on väärkasutatud, või kui soo-
vite neid parandada või kustutada, saate taotleda juurdepääsu 
mis tahes Schengeni riigis, võttes ühendust pädeva asutusega 
(üldjuhul riiklik andmekaitseamet või Schengeni infosüsteemi 
sisestatud riiklike andmete kvaliteedi eest vastutav asutus). Kui 
asute väljaspool Schengeni ala, võite pöörduda mõne Schen-
geni riigi konsulaadi poole oma praeguses elukohariigis. Teile 
teatatakse teie taotluse alusel võetud meetmetest hiljemalt 
kolme kuu jooksul.

Täpsem teave SIS II ja teie õiguste kohta:
ec.europa.eu/dgs/home-a� airs/sisii
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