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Předmět : Společný postoj Rady k nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 22. 

prosince 2004, kterým se mění Úmluva k provedení Schengenské dohody ze dne 
14. června 1985 o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích, 
pokud jde o přístup služeb členských států příslušných pro vydávání osvědčení o 
registraci vozidel do Schengenského informačního systému 
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NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č.     /2004 

ze dne         , 

 
kterým se mění Úmluva k provedení Schengenské dohody  

ze dne 14. června 1985 o postupném odstraňování 

 kontrol na společných hranicích, pokud jde o přístup  

služeb členských států příslušných pro vydávání osvědčení  

o registraci vozidel do Schengenského informačního systému 

(Text s významem pro EHP) 

 

 

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, 

 

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 71 odst. 1 písm. d) této 

smlouvy, 

 

s ohledem na návrh Komise, 

 

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru1, 

 

po konzultaci s Výborem regionů, 

 

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy2, 

                                                 
1 Úř. věst. C 110, 30.4.2004, s. 1. 
2 Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 1. dubna 2004 (dosud nezveřejněný v Úředním 

věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne      . 



 
14238/1/04 REV 1  RP/le 2 
 DG H   CS 

 

vzhledem k těmto důvodům: 

 

(1) Článek 9 směrnice Rady 1999/37/ES ze dne 29. dubna 1999 o registračních dokladech 

vozidel1 stanoví, že členské státy si jsou při provádění uvedené směrnice vzájemně 

nápomocny a mohou si vyměňovat informace na dvoustranné nebo mnohostranné úrovni, 

aby zejména před každou registrací vozidla v případě potřeby mohly zkontrolovat právní 

postavení vozidla v členském státě, ve kterém bylo předtím registrováno. Tato kontrola 

může zahrnovat zejména použití elektronické sítě. 

 

(2) Schengenský informační systém (dále též jen „SIS“), zřízený podle hlavy IV Úmluvy z roku 

1990 k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 o postupném odstraňování 

kontrol na společných hranicích2 (dále jen „Schengenská úmluva z roku 1990“) a začleněný 

do rámce Evropské unie protokolem připojeným ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o 

založení Evropského společenství, tvoří elektronickou síť mezi členskými státy a kromě 

jiného obsahuje údaje o odcizených, neoprávněně užívaných nebo pohřešovaných 

motorových vozidlech s obsahem válců větším než 50 cm3. Podle článku 100 Schengenské 

úmluvy z roku 1990 jsou do SIS zařazovány údaje o takových motorových vozidlech 

hledaných za účelem zabavení nebo za účelem zajištění důkazů v trestním řízení. 

 

(3) Podnět Nizozemského království k přijetí rozhodnutí Rady o boji s trestnou činností 

s přeshraničním dopadem týkající se vozidel3 zahrnuje používání SIS jako nedílné součásti 

strategie vynucování práva u tohoto typu trestné činnosti. 

 

                                                 
1 Úř. věst. L 138, 1.6.1999, s. 57. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 

2003/127/ES (Úř. věst. L 10, 16.1.2004, s. 29).  
2 Úř. věst. L 239, 22.9.2000, s. 19. Úmluva naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 871/2004 

(Úř. věst. L 162, 30.04.2004, s. 29).  
3 Úř. věst. C 34, 7.2.2004, s. 18.  
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(4) Podle čl. 101 odst. 1 Schengenské úmluvy z roku 1990 jsou přístup k údajům uloženým 

v SIS a právo tyto údaje přímo vyhledávat vyhrazeny výlučně orgánům příslušným pro 

provádění kontrol na hranicích a jiných policejních a celních kontrol ve vnitrozemí, jakož i 

jejich koordinaci. 

 

(5) Podle čl. 102 odst. 4 Schengenské úmluvy z roku 1990 nelze údaje v zásadě využívat k 

administrativním účelům. 

 

(6) Služby příslušné v členských státech pro vydávání osvědčení o registraci vozidel a jasně 

stanovené pro tento účel by měly mít přístup k údajům uloženým v SIS týkajícím se 

motorových vozidel s obsahem válců větším než 50 cm3, přívěsů a karavanů s pohotovostní 

hmotností vyšší než 750 kg, osvědčení o registraci vozidel a státních poznávacích značek, 

které jsou odcizené, neoprávněně užívané, pohřešované nebo neplatné, aby měly možnost 

zkontrolovat, zda vozidla přihlášená k registraci nepatří mezi odcizená, neoprávněně užívaná 

nebo pohřešovaná. K tomuto účelu je nezbytné přijmout pravidla, na základě kterých se 

těmto službám poskytne přístup k těmto údajům a umožní se jim jejich využívání 

k administrativním účelům řádného vydávání osvědčení o registraci vozidel. 

 

(7) Členské státy by měly přijmout nezbytná opatření, aby se v případě pozitivního nálezu 

postupovalo podle čl. 100 odst. 2 Schengenské úmluvy z roku 1990. 
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(8) Doporučení Evropského parlamentu Radě ze dne 20. listopadu 2003 o druhé generaci 

Schengenského informačního systému (SIS II) nastiňuje řadu vážných otázek a důležitých 

úvah v souvislosti s vývojem SIS, zejména pokud se jedná o přístup soukromých subjektů, 

například služeb zajišťujících registraci vozidel, do SIS. 

 

(9) Nejsou-li služby, které jsou v členských státech příslušné pro vydávání osvědčení o 

registraci vozidel, státními službami, měl by být přístup do SIS poskytován nepřímo 

prostřednictvím jednoho z orgánů uvedených v čl. 101 odst. 1 Schengenské úmluvy z roku 

1990, odpovědných za dodržování opatření přijatých členskými státy na základě článku 118 

uvedené úmluvy. 

 

(10) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů1 a zvláštní pravidla o ochraně údajů v ustanoveních Schengenské úmluvy z roku 1990, 

která doplňují nebo vysvětlují zásady stanovené v uvedené směrnici, se vztahují na 

zpracování osobních údajů službami příslušnými v členských státech pro vydávání 

osvědčení o registraci vozidel. 

 

(11) Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž poskytnutí přístupu do SIS službám příslušným 

v členských státech pro vydávání osvědčení o registraci vozidel, aby byla usnadněna jejich 

úloha podle směrnice 1999/37/ES, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských 

států vzhledem k povaze SIS jako společného informačního systému, a proto jej může být 

dosaženo pouze na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se 

zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality 

stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro 

dosažení tohoto cíle. 

                                                 
1 Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31. Směrnice ve znění nařízení (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 

284, 31.10.2003, s. 1). 
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(12) Členské státy by měly mít dostatek času na přijetí praktických opatření nezbytných pro 

uplatňování tohoto nařízení. 

 

(13) Pokud jde o Island a Norsko, rozvíjí toto nařízení ta ustanovení schengenského acquis, která 

spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě G rozhodnutí Rady 1999/437/ES ze dne 17. května 

1999 o některých opatřeních pro uplatňování dohody uzavřené mezi Radou Evropské unie a 

Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto dvou států k provádění, 

uplatňování a rozvoji schengenského acquis1. 

 

(14) Toto nařízení ctí základní práva a dodržuje zásady uznávané zejména Listinou základních 

práv Evropské unie. 

 

(15) Toto nařízení je aktem navazujícím na schengenské acquis nebo s ním jinak souvisejícím ve 

smyslu čl. 3 odst. 2 aktu o přistoupení z roku 2003, 

 

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ: 

 

Článek 1 

 

V hlavě IV Schengenské úmluvy z roku 1990 se vkládá nový článek, který zní: 

                                                 
1  Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 31. 
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„Článek 102a 

 

1. Odchylně od čl. 92 odst. 1, čl. 100 odst. 1, čl. 101 odst. 1 a 2 a čl. 102 odst. 1, 4 a 5 mají 

služby členských států, které jsou podle směrnice Rady 1999/37/ES ze dne 29. dubna 1999 o 

registračních dokladech vozidel* příslušné pro vydávání osvědčení o registraci vozidel, právo na 

přístup k těmto údajům uloženým v Schengenském informačním systému pouze za účelem 

kontroly, zda vozidla přihlášená k registraci nepatří mezi odcizená, neoprávněně užívaná nebo 

pohřešovaná: 

 

a) údaje o odcizených, neoprávněně užívaných nebo pohřešovaných vozidlech s motorem o 

obsahu válců přesahujícím 50 cm3; 

 

b) údaje o odcizených, neoprávněně užívaných nebo pohřešovaných přívěsech a karavanech 

s pohotovostní hmotností nad 750 kg; 

 

c) údaje o odcizených, neoprávněně užívaných, pohřešovaných nebo neplatných osvědčeních o 

registraci vozidel a státních poznávacích značkách. 

 

S výhradou odstavce 2 se přístup těchto služeb k těmto údajům řídí vnitrostátním právem 

jednotlivých členských států. 

 

2. Služby uvedené v odstavci 1, které jsou státními službami, jsou oprávněny přímo vyhledávat 

v údajích uložených v Schengenském informačním systému a uvedených v témže odstavci. 
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Služby uvedené v odstavci 1, které nejsou státními službami, mají přístup k údajům uloženým 

v Schengenském informačním systému a uvedeným v témže odstavci pouze prostřednictvím 

jednoho z orgánů uvedených v čl. 101 odst. 1. Tento orgán je oprávněn vyhledávat údaje přímo a 

předávat je těmto službám. Příslušné členské státy zajistí, aby tyto služby a jejich zaměstnanci měli 

povinnost dodržovat veškerá omezení týkající se přípustného používání údajů, jež jim orgán 

postoupil. 

 

3. Ustanovení čl. 100 odst. 2 se nevztahuje na vyhledávání podle tohoto článku. Předávání 

informací získaných vyhledáváním v Schengenském informačním systému, jež vedou k podezření 

na spáchání trestného činu, policejním a soudním orgánům službami uvedenými v odstavci 1 se řídí 

vnitrostátním právem. 

——————————— 

* Úř. věst. L 138, 1. 6. 1999, s. 57. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 

2003/127/ES (Úř. věst. L 10, 16. 1. 2004, s. 29).“ 

 

Článek 2 

 

1. Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské 

unie. 

 

2. Použije se ode dne       *. 

 

3. Pro ty členské státy, v nichž ustanovení schengenského acquis týkající se SIS dosud nejsou 

použitelná, se toto nařízení použije do šesti měsíců ode dne, kdy pro ně tato ustanovení nabudou 

účinku, jak je uvedeno  v rozhodnutí Rady přijatém pro tento účel podle platných postupů. 

 

                                                 
*  6 měsíců ode dne vyhlášení tohoto nařízení. 
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4. Obsah tohoto nařízení se stane pro Norsko závazným 270 dnů po dni vyhlášení v Úředním 

věstníku Evropské unie. 

 

5. Bez ohledu na požadavky na oznámení stanovené v čl. 8 odst. 2 písm. c) Schengenské dohody 

o přidružení s Norskem a Islandem1 oznámí Norsko do dne uvedeného v odstavci 4 Radě a Komisi, 

že byly splněny ústavní požadavky pro to, aby bylo vázáno obsahem tohoto nařízení. 

 

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. 

 

V Bruselu dne 

 

Za Evropský parlament Za Radu 

předseda předseda nebo předsedkyně 

 
 
 

     

 

                                                 
1 Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 36. 
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NÁVRH ODŮVODNĚNÍ RADY 
Předmět: Společný postoj, který má být přijat Radou dne 22. prosince 2004 za účelem 

přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění ustanovení 
Úmluvy k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 o 
postupném odstraňování kontrol na společných hranicích v souvislosti s 
přístupem úřadů členských států odpovědných za vydávání osvědčení o 
registraci vozidel do Schengenského informačního systému. 

 

 

 

NÁVRH ODŮVODNĚNÍ RADY 
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ÚVOD 

 

1. Dne 3. září 2003 předložila Komise Radě návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, 

kterým se mění ustanovení Úmluvy k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 

o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích v souvislosti s přístupem úřadů 

členských států odpovědných za vydávání osvědčení o registraci vozidel do Schengenského 

informačního systému. 

 

2. Výbor stálých zástupců (Coreper) potvrdil politickou dohodu o tomto návrhu nařízení dne 

9. listopadu 2004. Po provedení právní/jazykové revize přijme Rada společný postoj dne 22. 

prosince 2004. 

 

ZMĚNY 

 

3. Parlament zaujal své stanovisko1 dne 1. dubna 2004 a navrhl 10 změn2. 

 

4. Všechny změny navržené Parlamentem a přijatelné pro Komisi (změny 1, 2, 3, 5, 6 a 7) byly 

zapracovány do znění. Do společného postoje byla rovněž převzata změna 8, hlášená jako pro 

Komisi nepřijatelná3, u níž však útvary Komise uvedly, že přijatelná je. 

 

4. Ostatní změny (změny 4, 10 a 11), které byly pro Komisi nepřijatelné, nebyly do společného 

postoje zahrnuty, protože se má za to, že současný návrh nařízení nepředstavuje pro taková 

ustanovení náležitý a dostačující právní základ. 

 

                                                 
1 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku. 
2 Výsledek prvního čtení v Parlamentu je uveden v dokumentu 7965/04 CODEC 485 SIRIS 49 

COMIX 231. 
3 Viz dokument 7965/04 CODEC 485 SIRIS 49 COMIX 231. 
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5. Pokud jde o změnu 4, Rada si je vědoma skutečnosti, že současný návrh nařízení předpokládá, 

že před vstupem nařízení v platnost se stanou použitelnými příslušná ustanovení návrhu 

nařízení Rady, která se týkají zavedení některých nových funkcí v Schengenském 

informačním systému. S ohledem na to, že existuje dohoda o návrhu rozhodnutí Rady a jeho 

přijetí je podmíněno pouze upuštěním od jediné zbývající parlamentní výhrady, Rada si přeje 

zachovat současné znění. Otázka bude pečlivě přezkoumána znovu ve druhém čtení 

s ohledem na pokrok dosažený v uvedeném návrhu rozhodnutí Rady v daném okamžiku. 
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"I/A" ITEM NOTE 
from : General Secretariat 
to : Coreper / Council 
No. prev. doc.: 14238/04 SIRIS 120 CODEC 1205 COMIX 663 

13824/04 SIRIS 112 CODEC 1150 COMIX 638 
12205/03 SIRIS 75 CODEC 1195 COMIX 524 

Subject: Adoption of a Common Position of the Council with a view to the adoption of a: 
 Regulation of the European Parliament and of the Council amending the 

provisions of the Convention implementing the Schengen Agreement of 
14 June 1985 on the gradual abolition of checks at common borders as 
regards access to the Schengen Information System by the services in the 
Member States responsible for issuing registration certificates for vehicles 

 
 
1. On 3 September 2003, the Commission forwarded the above proposal to the Council, based 

on Article 71(1)(d) EC Treaty.  

 

2. The European Parliament has delivered its opinion on 1 April 2004, the European Economic 

and Social Committee has delivered its opinion on 31 March 2004. The Committee of the 

Regions has not given an Opinion.  

 

3. On 9 November 2004, Coreper reached unanimous political agreement on the text of the 

Council Common Position on the above proposal.  
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3. The text has undergone the appropriate jurist-linguist scrutiny and is set out in document 

14238/04 SIRIS 120 CODEC 1205 COMIX 663. The statement of reasons is added to this 

document.  

 

4. Coreper is invited to request the Council  

- to adopt the Council Common Position on the draft Regulation, as well as the statement of 

the Council's reasons, as set out in document 14238/04 SIRIS 120 CODEC 1205 COMIX 

663 + ADD 1 

- to take note of the declaration contained in Annex, to be entered in the minutes of the 

Coucil adopting the Common Position.  
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ANNEX 

 

 

DECLARATION BY THE AUSTRIAN AND GERMAN DELEGATIONS 

 

Germany and Austria would point out that in their view, as far as its context, content and aim are 

concerned, the legal act relating to access to the Schengen Information System by the services in the 

Member States responsible for issuing registration certificates for vehicles is to be classified as 

police and judicial cooperation under Title VI of the Treaty on European Union and that its legal 

basis should have been Article 30(1)(a)and (b) of the TEU.  The adoption of this legal act does not 

constitute a precedent for future legal acts. 
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KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 

V Bruselu dne 10.01.2005 
KOM(2005) 3 v konečném znění 

2003/0198 COD 

  

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU 
 

podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES 
 

týkající se 

společného postoje Rady k přijetí návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, 
kterým se mění Úmluva k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 o 
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SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU 
 

podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES 
 

týkající se 

společného postoje Rady k přijetí návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, 
kterým se mění Úmluva k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 o 
postupném odstraňování kontrol na společných hranicích, pokud jde o přístup k 

Schengenskému informačnímu systému ze strany útvarů odpovídajících za vydávání 
registračních osvědčení k vozidlům v členských státech 

1. SOUVISLOSTI 

Datum předání návrhu EP a Radě 
(dokument KOM(2003) 510 rev 1 – 2003/0198 COD – rev 1): 

3. září 2003 

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne: 25. února 2004 

Stanovisko Evropského parlamentu, první čtení, ze dne: 1. dubna 2004 

Datum přijetí společného postoje: 22. prosince 2004 

2. ÚVOD 

(1) Dne 3. září 2003 předložila Komise Radě návrh nařízení Evropského parlamentu 
a Rady, kterým se mění Úmluva k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 
1985 o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích, pokud jde o přístup 
k Schengenskému informačnímu systému ze strany orgánů a útvarů odpovídajících za 
vydávání registračních osvědčení k vozidlům v členských státech. 

(2) Obecným cílem návrhu je pozměnit Schengenskou úmluvu s cílem zlepšit spolupráci 
mezi členskými státy, a tím i fungování vnitřního trhu. Specifické cíle jsou tyto: Tento 
návrh zaprvé přispívá k uskutečňování společné dopravní politiky, a to poskytnutím 
dalších provozních prostředků, které jednotlivým členským státům napomáhají 
s přeregistrováním vozidel, čímž se usnadňuje vzájemné uznávání registračních 
osvědčení k vozidlům vydaných jiným členským státem. Zadruhé tento návrh 
znamená rozvoj schengenského acquis ve smyslu rozhodnutí Rady 1999/436/ES1. 
Jedná se o konkrétní přispění k sérii ostatních iniciativ rozvíjejících schengenské 
acquis s cílem rozšíření funkčnosti Schengenského informačního systému. Zatřetí 
návrh přispěje k dosažení cílů stanovených Evropskou radou v Tampere, zejména cílů 
uvedených v kapitole IX „Zlepšení spolupráce při boji proti trestné činnosti“, v oddíle 

                                                 
1 Rozhodnutí Rady 1999/436/ES ze dne 20. května 1999, které určuje právní základ všech ustanovení 

nebo rozhodnutí, jež tvoří schengenské acquis, v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy 
o založení Evropského společenství a Smlouvy o Evropské unii (Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 17-30) 
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C „Boj proti trestné činnosti v celé EU“ a v odstavci 43 „Maximální přínos by měl 
vycházet ze spolupráce mezi orgány členských států při vyšetřování přeshraničních 
trestných činů v kterémkoli členském státě“. 

3. POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

(1) Parlament vydal své stanovisko obsahující 10 pozměňovacích návrhů2 
dne 1. dubna 2004. 

(2) Všechny pozměňovací návrhy Parlamentu, které Komise shledala přijatelnými 
(pozměňovací návrhy č. 1, 2, 3, 5, 6 a 7), byly do textu zahrnuty. Do společného 
postoje byl zapracován také pozměňovací návrh č. 8. 

(3) Ostatní pozměňovací návrhy (pozměňovací návrhy č. 4, 10 a 11), které byly pro 
Komisi nepřijatelné, nebyly do společného postoje zahrnuty, jelikož Komise má za to, 
že stávající předloha nařízení není pro tato ustanovení správným a dostatečným 
právním základem. 

(4) Další pozměňovací návrhy předložené Radou jsou pro Komisi přijatelné, zejména 
změna spojení „nebo zrušené“ v bodě odůvodnění 6; pozměňovací návrhy bodů 
odůvodnění 7 a 15; změna spojení „nebo zrušené“ v článku 1, čl. 102a odst. 1 písm. c); 
změna spojení „a předat je těmto útvarům“ v článku 1, čl. 102a odst. 2; a pozměňovací 
návrhy čl. 2 odst. 3, 4 a 5. 

4. ZÁVĚRY 
Společný postoj byl formálně jednomyslně přijat Radou dne 22. prosince 2004. Komise 

společný postoj podporuje. 

                                                 
2 Závěry prvního čtení v Parlamentu jsou uvedeny v dokumentu 7965/04 CODEC 485 SIRIS 49 

COMIX 231. 


