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RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER 
Vedr.: Fælles holdning fastlagt af Rådet den 22. december 2004 med henblik på vedtagelse af 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af konventionen om gennemfø-
relse af Schengen-aftalen af 14. juni 1985 om gradvis ophævelse af kontrollen ved de 
fælles grænser med hensyn til adgang til Schengen-informationssystemet for de tjene-
ster i medlemsstaterne, der har ansvaret for udstedelse af registreringsattester for motor-
køretøjer 

 
 

 



 
14238/1/04 REV 1  NS/pg 1 
 DG H   DA 

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. …/2004 

 af 

 

om ændring af konventionen om gennemførelse af Schengen-aftalen 

af 14. juni 1985 om gradvis ophævelse af kontrollen ved de 

fælles grænser med hensyn til adgang til Schengen-informationssystemet 

for de tjenester i medlemsstaterne, der har ansvaret for 

udstedelse af registreringsattester for motorkøretøjer 

(EØS-relevant tekst) 

 

 

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - 

 

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1, 

litra d), 

 

under henvisning til forslag fra Kommissionen, 

 

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg1, 

 

efter høring af Regionsudvalget, 

 

efter proceduren i traktatens artikel 2512, og 

 

ud fra følgende betragtninger: 

 

                                                 
1 EFT C 110 af 30.4.2004, s. 1. 
2 Europa-Parlamentets udtalelse af 1.4.2004 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgø-

relse af … 
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(1) Ifølge artikel 9 i Rådets direktiv 1999/37/EF af 29. april 1999 om registreringsdokumenter for 

motorkøretøjer1 skal medlemsstaterne bistå hinanden med gennemførelsen af direktivet, og de 

kan udveksle oplysninger bilateralt eller multilateralt, navnlig for hver gang et køretøj regi-

streres forinden at kontrollere, om køretøjet opfylder formaliteterne om nødvendigt i den med-

lemsstat, hvor det tidligere var registreret. Denne kontrol vil især kunne indebære brug af 

sammenkoblede edb-systemer. 

 

(2) Schengen-informationssystemet (i det følgende benævnt "SIS"), som er oprettet i medfør af 

afsnit IV i konventionen af 1990 om gennemførelse af Schengen-aftalen af 14. juni 1985 om 

gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser2 (i det følgende benævnt "Schengen-

konventionen af 1990"), og som er integreret i Den Europæiske Union i medfør af den proto-

kol, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettel-

se af Det Europæiske Fællesskab, består af sammenkoblede edb-systemer mellem medlems-

staterne og indeholder bl.a. oplysninger om stjålne, ulovligt handlede eller forsvundne motor-

køretøjer med et slagvolumen på over 50 cc. I henhold til artikel 100, stk. 1, i Schengen-

konventionen af 1990 optages oplysninger om sådanne motorkøretøjer, der eftersøges med 

henblik på beslaglæggelse eller som bevismidler i en straffesag, i SIS. 

 

(3) I initiativet fra Kongeriget Nederlandene med henblik på vedtagelse af Rådets afgørelse om 

bekæmpelse af grænseoverskridende køretøjskriminalitet3 indgår anvendelsen af SIS som en 

integreret del af retshåndhævelsesstrategien vedrørende køretøjskriminalitet. 

 

                                                 
1 EFT L 138 af 1.6.1999, s. 57. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2003/127/EF 

(EUT L 10 af 16.1.2004, s.29). 
2 EFT L 239 af 22.9.2000, s.19. Senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 871/2004 

(EUT L 162 af 30.4.2004, s. 29). 
3  EUT C 34 af 7.2.2004, s. 18. 
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(4) I henhold til Schengen-konventionens artikel 101, stk. 1, er adgang til oplysningerne i SIS 

samt ret til direkte søgning i disse oplysninger forbeholdt myndigheder med ansvar for græn-

sekontrol og anden politi- og toldkontrol inde i landet samt samordning heraf. 

 

(5) I Schengen-konventionens artikel 102, stk. 4, præciseres det, at oplysningerne i princippet ik-

ke må benyttes til administrative formål. 

 

(6) De tjenester, der i medlemsstaterne har ansvaret for udstedelse af registreringsattester for kø-

retøjer, og hvis opgaver i så henseende er klart definerede, bør have adgang til oplysninger i 

SIS om motorkøretøjer med et slagvolumen på over 50 cc, påhængsvogne og campingvogne 

med en egenvægt på over 750 kg og stjålne, ulovligt handlede, forsvundne eller ugyldige regi-

streringsattester og nummerplader til køretøjer med henblik på at kontrollere, om køretøjer, 

der ønskes registreret, er stjålet, ulovligt handlet eller forsvundet. Til det formål er det nød-

vendigt at vedtage regler, som giver disse tjenester adgang til de pågældende oplysninger, og 

at give dem mulighed for at benytte oplysningerne til administrative formål med henblik på 

korrekt udstedelse af registreringsattester for motorkøretøjer. 

 

(7) Medlemsstaterne bør træffe de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de i artikel 100, 

stk. 2, i Schengen-konventionen af 1990 nævnte foranstaltninger træffes i tilfælde af et søge-

resultat. 
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(8) I Europa-Parlamentets henstilling til Rådet af 20. november 2003 om anden generation af 

Schengen-informationssystemet (SIS II) redegøres der kort for en række vigtige betænkelig-

heder og overvejelser i forbindelse med udviklingen af SIS, navnlig med hensyn til adgangen 

til SIS for private organer som f.eks. bureauer for registrering af køretøjer. 

 

(9) For så vidt som de tjenester i medlemsstaterne, der har ansvaret for udstedelse af registre-

ringsattester for motorkøretøjer, ikke er statslige tjenester, bør adgang til SIS gives indirekte, 

dvs. gennem en af de myndigheder, jf. artikel 101, stk. 1, i Schengen-konventionen af 1990, 

og som har ansvaret for at sikre overholdelsen af de foranstaltninger, som de pågældende 

medlemsstater har truffet i henhold til artikel 118 i konventionen. 

 

(10) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysi-

ske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af så-

danne oplysninger1 og de specifikke regler om databeskyttelse i bestemmelserne i Schengen-

konventionen af 1990, som supplerer eller præciserer de principper, der er fastsat i direktivet, 

finder anvendelse på behandlingen af personoplysninger i de tjenester i medlemsstaterne, der 

har ansvaret for udstedelse af registreringsattester for køretøjer. 

 

(11) Målet for de påtænkte foranstaltninger, nemlig at give de tjenester i medlemsstaterne, der har 

ansvaret for udstedelse af registreringsattester for motorkøretøjer, adgang til SIS, så de lettere 

kan udføre de opgaver, der påhviler dem i henhold til direktiv 1999/37/EF, kan ikke i til-

strækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor bedre nås på fællesskabsplan. Fæl-

lesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, 

jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, 

går forordningen ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål. 

 

                                                 
1 EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31. Ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 

31.10.2003, s. 1). 
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(12) Medlemsstaterne bør have en tilstrækkeligt lang periode til at træffe de praktiske foranstalt-

ninger, der er nødvendige med henblik på anvendelsen af denne forordning. 

 

(13) Med hensyn til Island og Norge udgør denne forordning en videreudvikling af de bestemmel-

ser i Schengen-reglerne, som falder inden for det område, der er omhandlet i artikel 1, litra G, 

i Rådets afgørelse 1999/437/EF af 17. maj 1999 om visse gennemførelsesbestemmelser til den 

aftale, som Rådet for Den Europæiske Union har indgået med Republikken Island og Konge-

riget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og den videre ud-

vikling af Schengen-reglerne1. 

 

(14) I denne forordning overholdes de grundlæggende rettigheder og de principper, som bl.a. Den 

Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder anerkender som fællesskabsrettens 

almindelige principper. 

 

(15) Denne forordning udgør en udbygning af Schengen-reglerne, eller har på anden måde forbin-

delse til dem, jf. artikel 3, stk. 2, i tiltrædelsesakten af 2003 - 

 

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING: 

 

Artikel 1 

 

Følgende artikel indsættes i afsnit IV i Schengen-konventionen af 1990: 

 

                                                 
1 EFT L 176 af 10.7.1999, s. 31. 
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"Artikel 102a 

 

1. Uanset artikel 92, stk. 1, artikel 100, stk. 1, artikel 101, stk. 1 og 2, og artikel 102, stk. 1, 4 og 

5, har de tjenester i medlemsstaterne, der har ansvaret for udstedelse af registreringsattester for mo-

torkøretøjer, jf. Rådets direktiv 1999/37/EF af 29. april 1999 om registreringsdokumenter for mo-

torkøretøjer*, ret til adgang til følgende oplysninger, der er optaget i Schengen-informationssyste-

met, udelukkende med henblik på at kontrollere, om køretøjer, der ønskes registreret, er stjålet, 

ulovligt handlet eller forsvundet: 

 

a) oplysninger om stjålne, ulovligt handlede eller forsvundne motorkøretøjer med et slagvolu-

men på over 50 cc 

b) oplysninger om stjålne, ulovligt handlede eller forsvundne påhængsvogne og campingvogne 

med en egenvægt på over 750 kg 

c) oplysninger om stjålne, ulovligt handlede, forsvundne eller ugyldige registreringsattester og 

nummerplader til køretøjer. 

 

Med forbehold af stk. 2 er de pågældende tjenesters adgang til de nævnte oplysninger underlagt den 

enkelte medlemsstats nationale lovgivning. 

 

2. De i stk. 1 omhandlede tjenester, der er statslige tjenester, har ret til søgning direkte i de op-

lysninger i Schengen-informationssystemet, som er nævnt i stk. 1. 
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De i stk. 1 omhandlede tjenester, der ikke er statslige tjenester, har kun adgang til de oplysninger i 

Schengen-informationssystemet, som er omhandlet i stk. 1, gennem en af de myndigheder, der er 

omhandlet i artikel 101, stk. 1. Den pågældende myndighed har ret til søgning direkte i oplysnin-

gerne og til at videregive dem til den pågældende tjeneste. Medlemsstaten sikrer, at tjenesten og 

dens ansatte er forpligtede til at overholde eventuelle begrænsninger i den brug, de må gøre af de 

oplysninger, som myndigheden har givet dem. 

 

3. Artikel 100, stk. 2, finder ikke anvendelse på søgninger, der foretages i overensstemmelse 

med denne artikel. Indberetninger af oplysninger, der er fremkommet under en søgning i Schengen-

informationssystemet, og som giver anledning til mistanke om en strafbar handling, fra de tjenester, 

der er omhandlet i stk. 1, til politimyndighederne eller de retlige myndigheder, er underlagt national 

lovgivning. 

 

____________________ 

* EUT L 138 af 1.6.1999, s. 57. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2003/127/EF 
(EUT L 10 af 16.1.2004, s. 29)." 

 

Artikel 2 

 

1. Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske 

Unions Tidende. 

 

2. Den anvendes fra den …* 

 

3. For så vidt angår de medlemsstater, hvor bestemmelserne i Schengen-reglerne om SIS endnu 

ikke finder anvendelse, finder denne forordning anvendelse senest seks måneder efter den dato, 

hvor disse bestemmelser sættes i kraft for de pågældende medlemsstater, som anført i Rådets afgø-

relse, der er vedtaget med henblik herpå i overensstemmelse med de gældende procedurer. 

 

                                                 
*  Seks måneder efter denne forordnings offentliggørelse. 
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4. Denne forordnings indhold bliver bindende for Norge 270 dage efter dagen for dens offentlig-

gørelse i Den Europæiske Unions Tidende. 

 

5. Uanset forpligtelserne til notifikation i artikel 8, stk. 2, litra c), i Schengen-associeringsaftalen 

med Norge og Island1 skal Norge inden datoen i stk. 4 meddele Rådet og Kommissionen, at de for-

fatningsmæssige krav med hensyn til at blive forpligtet af denne forordnings indhold er opfyldt. 

 

 

 

 

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. 

 

 

Udfærdiget i Bruxelles, den  

 

 På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne 

 

 

 Formand Formand 

 

 

________________________ 

 

                                                 
1  EFT L 176 af 10.7.1999, s. 36. 
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RÅDETS BEGRUNDELSE 
Vedr.: Fælles holdning fastlagt af Rådet den 22. december 2004 med henblik på vedtagelse af 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af konventionen om gennemfø-
relse af Schengen-aftalen af 14. juni 1985 om gradvis ophævelse af kontrollen ved de 
fælles grænser med hensyn til adgang til Schengen-informationssystemet for de tjene-
ster i medlemsstaterne, der har ansvaret for udstedelse af registreringsattester for motor-
køretøjer 
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INDLEDNING 

 

1. Kommissionen sendte den 3. september 2003 Rådet et forslag til Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning om ændring af konventionen om gennemførelse af Schengen-aftalen af 

14. juni 1985 om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser med hensyn til ad-

gang til Schengen-informationssystemet for de tjenester i medlemsstaterne, der har ansvaret 

for udstedelse af registreringsattester for motorkøretøjer. 

 

2. Coreper bekræftede den 9. november 2004, at der er politisk enighed om dette udkast til for-

ordning. Rådet vedtager sin fælles holdning den 22. decmeber 2004, når den juridiske og 

sproglige udformning af teksten er afsluttet. 

 

ÆNDRINGER 

 

3. Parlamentet afgav sin udtalelse1 den 1. april 2004 og foreslog 10 ændringer2. 

 

4. Alle de af Europa-Parlamentets ændringer, som er acceptable for Kommissionen (ændring 1, 

2, 3, 5, 6 og 7), er blevet indarbejdet i teksten. Ændring 8, som er nævnt under de ændringer, 

som er uacceptable for Kommissionen3, men som Kommissionens tjenestegrene har angivet 

som værende acceptabel, er også taget med i den fælles holdning. De øvrige ændringer (æn-

dring 4, 10 og 11), som Kommissionen ikke kan acceptere, er ikke indsat i den fælles hold-

ning, da det nuværende udkast til forordning ikke anses for at udgøre det rette og tilstrækkeli-

ge retsgrundlag for disse bestemmelser. 

 

                                                 
1  Endnu ikke offentliggjort i EUT. 
2  Resultatet af Europa-Parlamentets førstebehandling findes i dokument 7956/04 CODEC 485 

SIRIS 49 COMIX 231. 
3  Jf. dokument 7956/04 CODEC 485 SIRIS 49 COMIX 231. 
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5. For så vidt angår ændring 4 er Rådet dog klar over, at forordningens nuværende ordlyd forud-

sætter, at de relevante bestemmelser i udkastet til Rådets afgørelse om indførelsen af nye 

funktioner i Schengen-informationssystemet, herunder i terrorismebekæmpelsen, er trådt i 

kraft, før forordningen træder i kraft. Da der er enighed om udkastet til Rådets afgørelse, og 

da vedtagelsen heraf kun afventer, at et parlamentarisk forbehold frafaldes, ønsker Rådet at 

bibeholde den nuværende tekst. Dette spørgsmål vil blive indgående drøftet igen ved anden-

behandlingen i lyset af de fremskridt, der på det tidspunkt er gjort med hensyn til ovennævnte 

udkast til Rådets afgørelse. 

 

 

________________________ 

 





 
15790/04  ks/HL/aa 1 
 DG H   DA 

 

RÅDET FOR
DEN EUROPÆISKE UNION

Bruxelles, den 8. december 2004 (10.12) 
(OR. en) 

Interinstitutionel sag: 
2003/0198 (COD)  

15790/04 
 
 
 
 

  
SIRIS 139 
CODEC 1324 
COMIX 747 

 
I/A-PUNKTS-NOTE 
fra: generalsekretariatet 
til: Coreper/Rådet 
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Vedr.: Vedtagelse af Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning om ændring af konventionen om gennemførelse af Schengen-
aftalen af 14. juni 1985 om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser med 
hensyn til adgang til Schengen-informationssystemet for de tjenester i medlemsstaterne, 
der har ansvaret for udstedelse af registreringsattester for motorkøretøjer 

 
 

1. Kommissionen sendte den 3. september Rådet ovennævnte forslag, som bygger på EF-

traktatens artikel 71, stk. 1, litra d). 

 

2. Europa-Parlamentet afgav sin udtalelse den 1. april 2004, og Det Europæiske Økonomiske og 

Sociale Udvalg afgav sin den 31. marts 2004. Regionsudvalget har ikke afgivet udtalelse. 

 

Den 9. november 2004 nåede Coreper med enstemmighed til politisk enighed om teksten til 

Rådets fælles holdning vedrørende ovennævnte forslag. 
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3. Teksten er nu blevet gennemgået af jurist-lingvisterne, jf. dok. 14238/04 SIRIS 120 

CODEC 1205 COMIX 663. Rådets begrundelse er udsendt som addendum til nævnte doku-

ment. 

 

4. Coreper opfordres derfor til at henstille til Rådet, at det 

− vedtager Rådets fælles holdning vedrørende udkastet til forordning samt Rådets begrun-

delse, der er udsendt som dok. 14238/04 SIRIS 120 CODEC 1205 COMIX 663 + 

ADD 1 

− noterer sig erklæringen i bilaget til denne note, der skal optages i protokollen for den 

samling, hvor Rådet vedtager den fælles holdning. 
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BILAG 

 

 

ERKLÆRING FRA DEN ØSTRIGSKE OG DEN TYSKE DELEGATION 

 

Tyskland og Østrig gør opmærksom på, at retsakten om adgang til Schengen-informationssystemet 

for de tjenester i medlemsstaterne, der har ansvaret for udstedelse af registreringsattester for motor-

køretøjer, efter deres opfattelse med hensyn til kontekst, indhold og mål bør klassificeres som poli-

tisamarbejde og retligt samarbejde i henhold til afsnit VI i traktaten om Den Europæiske Union, og 

at retsgrundlaget burde have været artikel 30, stk. 2, litra a) og b), i TEU. Vedtagelsen af denne 

retsakt danner ikke præcedens for fremtidige retsakter. 

 

 

________________________ 
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KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER 

Bruxelles, 10.01.2005 
KOM(2005) 3 endelig 

2003/0198 COD 

  

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET 
 

i medfør af EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit 
 

om 

Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets 
forslag til forordning om ændring af konventionen om gennemførelse af Schengen-

aftalen af 14. juni 1985 om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser med 
hensyn til adgang til Schengen-informationssystemet for de tjenester i medlemsstaterne, 

der har ansvaret for udstedelse af registreringsattester for motorkøretøjer 



 

DA 2   DA 

2003/0198 COD 

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET 
 

i medfør af EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit 
 

om 

Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets 
forslag til forordning om ændring af konventionen om gennemførelse af Schengen-

aftalen af 14. juni 1985 om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser med 
hensyn til adgang til Schengen-informationssystemet for de tjenester i medlemsstaterne, 

der har ansvaret for udstedelse af registreringsattester for motorkøretøjer 

1. BAGGRUND 

Dato for fremsendelse af forslaget til Europa-Parlamentet og Rådet 
(dokument KOM(2003) 510 rev. 1 - 2003/0198 COD - rev. 1): 

3. september 2003 

Dato for Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs 
udtalelse: 

25. februar 2004 

Dato for Europa-Parlamentets udtalelse, førstebehandling: 1. april 2004 

Dato for vedtagelse af den fælles holdning: 22. december 2004 

2. INDLEDNING 

(1) Kommissionen sendte den 3. september 2003 Rådet et forslag til Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning om ændring af konventionen om gennemførelse af Schengen-
aftalen af 14. juni 1985 om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser med 
hensyn til adgang til Schengen-informationssystemet for de tjenester i 
medlemsstaterne, der har ansvaret for udstedelse af registreringsattester for 
motorkøretøjer. 

(2) Det generelle mål med forslaget er at ændre Schengen-konventionen for at forbedre 
samarbejdet mellem medlemsstaterne og dermed den måde, hvorpå det indre marked 
fungerer. De specifikke mål er følgende: For det første bidrager forslaget til at 
gennemføre en fælles transportpolitik, idet medlemsstaterne får yderligere 
operationelle muligheder for at bistå hinanden med omregistrering af motorkøretøjer, 
hvilket letter den gensidige anerkendelse af registreringsattester udstedt af andre 
medlemsstater. For det andet medfører forslaget en videreudvikling af Schengen-
reglerne ifølge Rådets afgørelse 1999/436/EF1. Det er et konkret bidrag til en række 

                                                 
1 Rådets afgørelse 1999/436/EF af 20. maj 1999 om fastsættelse, i overensstemmelse med de relevante 

bestemmelser i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og traktaten om Den Europæiske 
Union, af retsgrundlaget for hver af de bestemmelser og afgørelser, der udgør Schengen-reglerne, EFT 
L 176 af 10.7.1999, s. 17-30. 



 

DA 3   DA 

andre initiativer til udvikling af Schengen-reglerne, der tager sigte på at indføre nye 
funktioner i SIS. For det tredje vil forslaget bidrage til at opnå de mål, der blev 
opstillet af Det Europæiske Råd i Tammerfors, navnlig i afsnit IX ”Udbygning af 
samarbejdet om kriminalitetsbekæmpelse” i kapitel C “Bekæmpelse af kriminalitet på 
EU-plan”, punkt 43: ”Samarbejdet mellem medlemsstaternes myndigheder om 
efterforskning af grænseoverskridende kriminalitet i medlemsstaterne bør udnyttes 
bedst muligt”. 

3. ÆNDRINGER 

(1) Parlamentet afgav sin udtalelse den 1. april 2004 og foreslog 10 ændringer2. 

(2) Alle de af Europa-Parlamentet foreslåede ændringer, som er acceptable for 
Kommissionen (ændring 1, 2, 3, 5, 6 og 7), er blevet indarbejdet i teksten. Ændring 8 
indgår også i den fælles holdning. 

(3) De øvrige ændringer (ændring 4, 10 og 11), som Kommissionen ikke kan acceptere, er 
ikke indsat i den fælles holdning, da det nuværende udkast til forordning ikke anses 
for at udgøre det rette og tilstrækkelige retsgrundlag for disse bestemmelser. 

(4) De øvrige ændringer, som Rådet har indført, kan Kommissionen acceptere, herunder 
ændringen ”eller ugyldige” i betragtning 6; i betragtning 7 og 15; ”eller ugyldige” i 
artikel 1, artikel 102a, stk. 1, litra c; ”og til at videregive dem til den pågældende 
tjeneste” i artikel 1, artikel 102a, stk. 2, og artikel 2, stk. 3, 4 og 5. 

4. KONKLUSION 
Den fælles holdning blev formelt vedtaget af Rådet den 22. december 2004 med 
enstemmighed. Kommissionen støtter den fælles holdning. 

                                                 
2 Resultatet af Europa-Parlamentets førstebehandling findes i dokument 7965/04 CODEC 485 SIRIS 49 

COMIX 231. 




