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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.       /2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ  

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της 

 

για την τροποποίηση της σύµβασης εφαρµογής της συµφωνίας του Σένγκεν 

της 14ης Ιουνίου 1985 σχετικά µε τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων 

στα κοινά σύνορα όσον αφορά την πρόσβαση των υπηρεσιών των κρατών µελών 

που είναι υπεύθυνες για την έκδοση αδειών κυκλοφορίας οχηµάτων 

στο Σύστηµα Πληροφοριών Σένγκεν 

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

 

Έχοντας υπόψη : 

 

τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 71 παράγραφος 1 

στοιχείο (δ), 

 

την πρόταση της Επιτροπής, 

 

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 1, 

 

αφού ζητήθηκε η γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών, 

 

Αποφασίζοντας µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης 2, 

                                                 
1 ΕΕ C 110, 30.4.2004, σ. 1 
2 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της1ης Απριλίου 2004 (δεν δηµοσιεύτηκε ακόµα στην 

Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Συµβουλίου της ……………. 
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Εκτιµώντας τα εξής : 

 

(1) Το άρθρο 9 της οδηγίας 1999/37/ΕΚ του Συµβουλίου της 29ης Απριλίου 1999 σχετικά µε τα 

έγγραφα κυκλοφορίας οχηµάτων 1, προβλέπει ότι τα κράτη µέλη αλληλοβοηθούνται για τη 

θέση σε εφαρµογή της ανωτέρω οδηγίας και µπορούν να ανταλλάσσουν διµερώς ή 

πολυµερώς πληροφορίες, ιδίως προκειµένου να εξακριβώνουν, πριν από την έκδοση κάθε 

άδειας κυκλοφορίας, το νοµικό καθεστώς του οχήµατος, ενδεχοµένως, στο κράτος µέλος 

όπου είχε εκδοθεί η προηγούµενη άδεια κυκλοφορίας. Η εξακρίβωση αυτή µπορεί ειδικότερα 

να συνεπάγεται τη χρησιµοποίηση διασυνδεµένων ηλεκτρονικών µέσων. 

 

(2) Το Σύστηµα Πληροφοριών Σένγκεν (ή «SIS»), το οποίο δηµιουργήθηκε βάσει των διατάξεων 

του Τίτλου IV της Σύµβασης του 1990 για την εφαρµογή της συµφωνίας του Σένγκεν της 

14ης Ιουνίου 1985 σχετικά µε τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα 2 

(εφεξής καλούµενης «Σύµβαση Σένγκεν του 1990»), και ενσωµατώθηκε στο πλαίσιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης σύµφωνα µε το Πρωτόκολλο το προσαρτηµένο στη Συνθήκη για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αποτελεί 

ηλεκτρονικό δίκτυο µεταξύ των κρατών µελών και συµπεριλαµβάνει µεταξύ άλλων δεδοµένα 

για τα οχήµατα µε κινητήρα κυλινδρισµού άνω των 50 cc, που έχουν κλαπεί, υπεξαιρεθεί ή 

απωλεσθεί. Βάσει του άρθρου 100 της Σύµβασης Σένγκεν του 1990, τα δεδοµένα σχετικά µε 

τα εν λόγω οχήµατα µε κινητήρα, τα οποία αναζητούνται προκειµένου να κατασχεθούν ή να 

χρησιµοποιηθούν ως αποδεικτικά µέσα σε ποινική διαδικασία, καταχωρούνται στο SIS. 

 

(3) Η πρωτοβουλία του Βασιλείου των Κάτων Χωρών για την έκδοση απόφασης του 

Συµβουλίου για την αντιµετώπιση της διασυνοριακής εγκληµατικότητας σχετικά µε τα 

οχήµατα 3 περιλαµβάνει τη χρήση του SIS ως αναπόσπαστου µέρους της στρατηγικής για την 

επιβολή του νόµου στον τοµέα της εγκληµατικότητας που σχετίζεται µε τα οχήµατα. 

 

                                                 
1 ΕΕ L 138, 1.6.1999, σ. 57. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 

2003/127/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 10, 16.1.2004, σ. 29). 
2 ΕΕ L 239, 22.9.2000, σ. 19. Σύµβαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ) 

αριθ. 871/2004 του Συµβουλίου (ΕΕ L 162, 30.4.2004, σ. 29). 
3  ΕΕ C 34, 7.2.2004, σ. 18. 
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(4) Βάσει του άρθρου 101 παράγραφος 1 της Σύµβασης Σένγκεν του 1990, η πρόσβαση στα 

δεδοµένα που έχουν καταχωρηθεί στο SIS καθώς και το δικαίωµα της απευθείας αναζήτησής 

τους επιφυλάσσονται αποκλειστικά υπέρ των αρχών που είναι αρµόδιες για τους συνοριακούς 

ελέγχους και άλλους αστυνοµικούς και τελωνειακούς ελέγχους που πραγµατοποιούνται στο 

εσωτερικό της χώρας, καθώς και για το συντονισµό τους. 

 

(5) Το άρθρο 102 παράγραφος 4 της Σύµβασης Σένγκεν του 1990 προβλέπει ότι τα δεδοµένα δεν 

µπορούν κατ’ αρχήν να χρησιµοποιηθούν για διοικητικούς σκοπούς. 

 

(6) Οι υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες στα κράτη µέλη για την έκδοση αδειών κυκλοφορίας 

οχηµάτων και που έχουν σαφώς ορισθεί για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να έχουν πρόσβαση 

στα δεδοµένα που εισάγονται στο SIS και αφορούν τα οχήµατα µε κινητήρα κυλινδρισµού 

άνω των 50 cc, τα ρυµουλκούµενα και τα τροχόσπιτα µε βάρος, χωρίς φορτίο, ανώτερο των 

750 κιλών, καθώς και άδειες κυκλοφορίας οχηµάτων και αριθµούς πινακίδων κυκλοφορίας 

που έχουν κλαπεί, υπεξαιρεθεί, απωλεσθεί ή ακυρωθεί, ώστε να µπορούν να ελέγχουν εάν τα 

οχήµατα που τους παρουσιάζονται για χορήγηση άδειας κυκλοφορίας έχουν κλαπεί, 

υπεξαιρεθεί ή απωλεσθεί. Προς τούτο πρέπει να θεσπιστούν κανόνες που επιτρέπουν την 

πρόσβαση των υπηρεσιών αυτών στα εν λόγω δεδοµένα και να τους επιτραπεί η 

χρησιµοποίηση των εν λόγω δεδοµένων για τον διοικητικό σκοπό της τακτικής έκδοσης 

αδειών κυκλοφορίας οχηµάτων. 

 

(7) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να λάβουν τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να διασφαλίσουν ότι σε 

περίπτωση θετικής ένδειξης, θα λαµβάνονται τα µέτρα που προβλέπονται στο πλαίσιο του 

άρθρου 100 παράγραφος 2 της Σύµβασης Σένγκεν του 1990. 
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(8) Η σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συµβούλιο της 20ής Νοεµβρίου 2003 

σχετικά µε το Σύστηµα Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενεάς (SIS II) περιέχει ορισµένες 

σηµαντικές ανησυχίες και σκέψεις σχετικά µε την ανάπτυξη του SIS, µε ιδιαίτερη έµφαση 

στην πρόσβαση στο SIS των ιδιωτικών φορέων, όπως είναι οι υπηρεσίες έκδοσης άδειας 

κυκλοφορίας οχηµάτων. 

 

(9) Στο βαθµό που οι υπηρεσίες οι οποίες είναι υπεύθυνες στα κράτη µέλη για την έκδοση 

αδειών κυκλοφορίας οχηµάτων δεν είναι κρατικές υπηρεσίες, η πρόσβαση στο SIS θα πρέπει 

να χορηγείται έµµεσα, ήτοι µέσω αρχής όπως µνηµονεύεται στο άρθρο 101 παράγραφος 1 

της Σύµβασης Σένγκεν του 1990, που είναι αρµόδια για τη διασφάλιση της συµµόρφωσης µε 

τα µέτρα που λαµβάνονται από τα κράτη µέλη σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 118 της 

Σύµβασης Σένγκεν του 1990. 

 

(10) Η οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 

24ης Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων 

αυτών 1 καθώς και οι ειδικοί κανόνες της Σύµβασης Σένγκεν του 1990 για την προστασία των 

δεδοµένων, οι οποίοι συµπληρώνουν ή διευκρινίζουν τις αρχές που θεσπίζονται µε την οδηγία 

αυτή, εφαρµόζονται στην επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων από τις υπηρεσίες που 

είναι υπεύθυνες στα κράτη µέλη για την έκδοση αδειών κυκλοφορίας οχηµάτων. 

 

(11) ∆εδοµένου ότι ο στόχος του παρόντος Κανονισµού, δηλαδή η χορήγηση πρόσβασης στο SIS 

σε υπηρεσίες κρατών µελών υπεύθυνες για την έκδοση αδειών κυκλοφορίας οχηµάτων, προς 

διευκόλυνση των καθηκόντων τους βάσει της οδηγίας 1999/37/ΕΚ, δεν µπορεί να επιτευχθεί 

επαρκώς από τα κράτη µέλη λόγω της φύσεως του SIS ως κοινού συστήµατος πληροφοριών, 

και µπορεί συνεπώς να επιτευχθεί µόνο σε επίπεδο Κοινότητος, η Κοινότητα µπορεί να 

εγκρίνει µέτρα σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της συνθήκης. 

Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, ο παρών Κανονισµός δεν 

υπερβαίνει τα αναγκαία προς επίτευξη του σκοπού αυτού. 

                                                 
1 ΕΕ L 281, 23.11.1995, σ. 31. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 

αριθ. 1882/2003 (ΕΕ L 284, 31.10.2003, σ. 1). 
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(12) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να διαθέτουν επαρκές χρονικό διάστηµα εντός του οποίου να 

λάβουν τα πρακτικά µέτρα που απαιτούνται για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού. 

 

(13) Όσον αφορά την Ισλανδία και τη Νορβηγία, ο παρών κανονισµός συνιστά ανάπτυξη των 

διατάξεων του κεκτηµένου του Σένγκεν, οι οποίες εµπίπτουν στον τοµέα που αναφέρεται στο 

άρθρο 1 σηµείο Ζ της απόφασης 1999/437/ΕΚ του Συµβουλίου της 17ης Μαΐου 1999 σχετικά 

µε ορισµένες λεπτοµέρειες εφαρµογής της συµφωνίας που έχει συναφθεί από το Συµβούλιο 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη ∆ηµοκρατία της Ισλανδίας και το Βασίλειο της Νορβηγίας, για 

τη σύνδεση των δύο αυτών κρατών µε την υλοποίηση, την εφαρµογή και την ανάπτυξη του 

κεκτηµένου του Σένγκεν 1. 

 

(14) Ο παρών κανονισµός σέβεται τα θεµελιώδη δικαιώµατα και τηρεί τις αρχές που 

αναγνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

(15) Ο παρών κανονισµός αποτελεί πράξη που βασίζεται στο κεκτηµένο του Σένγκεν ή σχετίζεται 

άλλως µε αυτό, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 2 της Πράξης Προσχώρησης 

του 2003, 

 

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ : 

 

Άρθρο 1 

 

Στον Τίτλο IV της Σύµβασης Σένγκεν του 1990 προστίθεται το ακόλουθο άρθρο : 

                                                 
1 ΕΕ L 176, 10.7.1999, σ. 31. 
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«Άρθρο 102α 

 

1. Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 92 παράγραφος 1, 100 παράγραφος 1, 101 παράγραφοι 1 

και 2, 102 παράγραφοι 1, 4 και 5, οι υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες στα κράτη µέλη για την έκδοση 

αδειών κυκλοφορίας οχηµάτων, όπως αναφέρονται στην οδηγία 1999/37/ΕΚ του Συµβουλίου της 

29ης Απριλίου 1999 σχετικά µε τα έγγραφα κυκλοφορίας οχηµάτων*, δικαιούνται πρόσβασης στα 

ακόλουθα δεδοµένα που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστηµα Πληροφοριών Σένγκεν µε µοναδικό 

σκοπό να ελέγχουν εάν τα οχήµατα που τους παρουσιάζονται για χορήγηση άδειας κυκλοφορίας 

έχουν κλαπεί, υπεξαιρεθεί ή απωλεσθεί : 

 

(α) δεδοµένα τα οποία αφορούν οχήµατα µε κινητήρα κυλινδρισµού άνω των 50 cc που έχουν 

κλαπεί, υπεξαιρεθεί ή απωλεσθεί, 

 

(β) δεδοµένα τα οποία αφορούν ρυµουλκούµενα και τροχόσπιτα, µε βάρος, χωρίς φορτίο, 

ανώτερο των 750 κιλών, που έχουν κλαπεί, υπεξαιρεθεί ή απωλεσθεί, 

 

(γ) δεδοµένα τα οποία αφορούν άδειες κυκλοφορίας οχηµάτων και αριθµούς πινακίδων 

οχηµάτων που έχουν κλαπεί, υπεξαιρεθεί, απωλεσθεί ή ακυρωθεί. 

 

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, το εθνικό δίκαιο κάθε κράτους µέλους διέπει την πρόσβαση 

των υπηρεσιών αυτών στα εν λόγω δεδοµένα. 

 

2. Οι υπηρεσίες της παραγράφου 1 που είναι κρατικές υπηρεσίες, δικαιούνται να 

συµβουλεύονται απευθείας τα δεδοµένα του Συστήµατος Πληροφοριών Σένγκεν που αναφέρονται 

στην εν λόγω παράγραφο. 
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Οι υπηρεσίες της παραγράφου 1 που δεν είναι κρατικές υπηρεσίες έχουν πρόσβαση στα δεδοµένα 

του Συστήµατος Πληροφοριών Σένγκεν της εν λόγω παραγράφου, µόνο µέσω αρχής όπως 

µνηµονεύεται στο άρθρο 101 παράγραφος 1. Η εν λόγω αρχή δικαιούται να συµβουλεύεται 

απευθείας τα δεδοµένα και να τα διαβιβάζει στις υπηρεσίες αυτές. Το σχετικό κράτος µέλος 

διασφαλίζει ότι οι υπηρεσίες και οι εργαζόµενοι σε αυτές υποχρεούνται να τηρούν τους τυχόν 

περιορισµούς όσον αφορά την επιτρεπτή χρησιµοποίηση των δεδοµένων που τους διαβιβάζονται 

από την αρχή. 

 

3. Το άρθρο 100 παράγραφος 2 δεν εφαρµόζεται σε αναζήτηση που γίνεται σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του παρόντος άρθρου. Η κοινοποίηση από υπηρεσίες της παραγράφου 1 προς 

αστυνοµικές ή δικαστικές αρχές πληροφοριών που προκύπτουν από αναζήτηση στο Σύστηµα 

Πληροφοριών Σένγκεν και δηµιουργούν υπόνοιες διάπραξης ποινικού αδικήµατος διέπεται από το 

εθνικό δίκαιο. 

 

    

* ΕΕ L 138, 1.6.1999, σ. 57. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 
2003/127/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 10, 16.1.2004, σ. 29)». 

 

Άρθρο 2 

 

1. Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην 

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

2. Εφαρµόζεται …. ∗ 

 

3. Για τα κράτη µέλη στα οποία οι διατάξεις του κεκτηµένου του Σένγκεν σχετικά µε το SIS δεν 

ισχύουν ακόµη, ο παρών κανονισµός θα αρχίσει να ισχύει εντός έξι µηνών από την ηµεροµηνία 

κατά την οποία θα τεθούν σε ισχύ οι εν λόγω διατάξεις για τα κράτη αυτά, όπως ορίζεται στην 

απόφαση … του Συµβουλίου, η οποία εκδόθηκε προς τούτο σύµφωνα µε τις ισχύουσες διαδικασίες. 

                                                 
∗ έξι µήνες από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος κανονισµού. 
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4. Το περιεχόµενο του παρόντος κανονισµού καθίσταται δεσµευτικό για τη Νορβηγία 

270 ηµέρες από την ηµεροµηνία της δηµοσίευσής του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

 

5. Κατά παρέκκλιση από τις απαιτήσεις περί κοινοποίησης που προβλέπονται στο άρθρο 8 

παράγραφος 2 στοιχείο γ) της Συµφωνίας Σύνδεσης Σένγκεν µε τη Νορβηγία και την Ισλανδία 1, η 

Νορβηγία θα κοινοποιήσει στο Συµβούλιο και την Επιτροπή, πριν από την ηµεροµηνία της 

παραγράφου 4, ότι πληρούνται οι συνταγµατικές απαιτήσεις προκειµένου να δεσµευθεί από το 

περιεχόµενο του παρόντος κανονισµού. 

 

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε όλα τα 

κράτη µέλη. 

 

Βρυξέλλες, 

 

 Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο 

 Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 

 

 

===================== 

 

                                                 
1 ΕΕ L 176, 10.7.1999, σ. 36. 
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ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο στις 22 ∆εκεµβρίου 2004 

σχετικά µε την έκδοση του κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου για την τροποποίηση των διατάξεων της σύµβασης εφαρµογής 
της συµφωνίας του Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985 για τη σταδιακή κατάργηση 
των ελέγχων στα κοινά σύνορα όσον αφορά την πρόσβαση στο Σύστηµα 
Πληροφοριών Σένγκεν των υπηρεσιών των κρατών µελών που είναι υπεύθυνες 
για την έκδοση αδειών κυκλοφορίας οχηµάτων 

 
 
 
 

 
ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1. Στις 3 Σεπτεµβρίου 2003, η Επιτροπή υπέβαλε στο Συµβούλιο πρόταση κανονισµού του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση των διατάξεων της 

σύµβασης εφαρµογής της συµφωνίας του Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985 για τη σταδιακή 

κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα όσον αφορά την πρόσβαση στο Σύστηµα 

Πληροφοριών Σένγκεν των υπηρεσιών των κρατών µελών που είναι υπεύθυνες για την 

έκδοση αδειών κυκλοφορίας οχηµάτων. 

 

2. Η ΕΜΑ επιβεβαίωσε την πολιτική συµφωνία για το ανωτέρω σχέδιο κανονισµού στις 

9 Νοεµβρίου 2004. Μετά την οριστική διατύπωση από νοµική και γλωσσική πλευρά, το 

Συµβούλιο θα εγκρίνει την κοινή του θέση στις 22 ∆εκεµβρίου 2004. 

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

 

3. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε τη γνώµη του1 την 1η Απριλίου 2004, προτείνοντας 10 

τροπολογίες2. 

 

4. Όλες οι τροπολογίες που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έγιναν αποδεκτές από την 

Επιτροπή (τροπολογίες αριθ. 1, 2, 3, 5, 6 και 7) ενσωµατώθηκαν στο κείµενο. Η τροπολογία 

8, η οποία αναφέρθηκε ότι δεν είναι αποδεκτό από την Επιτροπή3, την οποία ωστόσο έκριναν 

αποδεκτή οι υπηρεσίες της Επιτροπής, περιλήφθηκε επίσης στην κοινή θέση. 

 

5. Οι λοιπές τροπολογίες (τροπολογίες 4, 10 και 11) που δεν έγιναν αποδεκτές από την 

Επιτροπή δεν περιλήφθηκαν στην κοινή θέση, επειδή εκτιµάται ότι το σηµερινό σχέδιο 

κανονισµού δεν παρέχει την ορθή και επαρκή νοµική βάση για τις διατάξεις αυτές. 

                                                 
1  ∆εν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην ΕΕ. 
2  Τα αποτελέσµατα της πρώτης ανάγνωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περιλαµβάνονται 

στο έγγραφο 7965/04 CODEC 485 SIRIS 49 COMIX 231. 
3  Βλ. έγγραφο 7965/04 CODEC 485 SIRIS 49 COMIX 231. 
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6. Ωστόσο, όσον αφορά την τροπολογία 4, το Συµβούλιο έχει επίγνωση του γεγονότος ότι η 

σηµερινή διατύπωση του κανονισµού προϋποθέτει ότι θα έχουν τεθεί σε εφαρµογή πριν να 

τεθεί σε ισχύ ο κανονισµός οι συναφείς διατάξεις του σχεδίου απόφασης του Συµβουλίου για 

την εισαγωγή ορισµένων νέων λειτουργιών όσον αφορά το Σύστηµα Πληροφοριών Σένγκεν, 

συµπεριλαµβανόµενων λειτουργιών για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας. ∆εδοµένου ότι 

έχει επιτευχθεί συµφωνία για το σχέδιο απόφασης του Συµβουλίου και, για την έγκρισή του, 

αναµένεται µόνο η άρση µιας κοινοβουλευτικής επιφύλαξης, το Συµβούλιο επιθυµεί να 

διατηρηθεί το σηµερινό. κείµενο. Το ζήτηµα θα επανεξεταστεί προσεκτικά κατά τη δεύτερη 

ανάγνωση, µε βάση την πρόοδο που θα έχει επιτευχθεί, όσον αφορά το προαναφερόµενο 

σχέδιο απόφασης του Συµβουλίου, έως εκείνη τη στιγµή.  

 

_______________________ 
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ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» 
της : Γενικής Γραµµατείας 
προς : Επιτροπή των Μονίµων Αντιπροσώπων / Συµβούλιο 
αριθ. προηγ. εγγρ. : 14238/04 SIRIS 120 CODEC 1205 COMIX 663 

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

Θέµα : Υιοθέτηση κοινής θέσης του Συµβουλίου εν όψει της έκδοσης : 
 Κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την 

τροποποίηση των διατάξεων της Σύµβασης Εφαρµογής της Συµφωνίας 
του Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985 σχετικά µε τη σταδιακή κατάργηση 
των ελέγχων στα κοινά σύνορα όσον αφορά την πρόσβαση των 
υπηρεσιών των κρατών µελών που είναι υπεύθυνες για την έκδοση 
αδειών κυκλοφορίας οχηµάτων στο Σύστηµα Πληροφοριών Σένγκεν 

 
 

1. Η Επιτροπή υπέβαλε στο Συµβούλιο την εν θέµατι πρόταση στις 3 Σεπτεµβρίου 2003, µε  το 

άρθρο 71 παράγραφος 1 στοιχείο (δ) της Συνθήκης ΕΚ ως νοµική βάση. 

 

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή έδωσαν αντιστοίχως 

τη γνώµη τους την 1η Απριλίου και στις 31 Μαρτίου 2004. Η Επιτροπή των Περιφερειών δεν 

έχει εκφέρει γνώµη. 

 

3. Στις 9 Νοεµβρίου 2004, η ΕΜΑ κατέληξε σε οµόφωνη πολιτική συµφωνία επί του κειµένου 

της κοινής θέσης του Συµβουλίου σχετικά µε την εν λόγω πρόταση. 
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4. Το κείµενο υπέστη την πρέπουσα επιµέλεια από γλωσσική και νοµική άποψη και περιέχεται 

ήδη στο έγγραφο 14238/04 SIRIS 120 CODEC 1205 COMIX 663, ενώ το σκεπτικό του 

Συµβουλίου περιέχεται στην Προσθήκη του ίδιου εγγράφου. 

 

5. Καλείται κατόπιν τούτων η ΕΜΑ να εισηγηθεί στο Συµβούλιο : 

- να υιοθετήσει την κοινή θέση του Συµβουλίου σχετικά µε το σχέδιο κανονισµού καθώς 

και το σκεπτικό του Συµβουλίου, όπως έχουν στο έγγραφο 14238/04 SIRIS 120 

CODEC 1205 COMIX 663 +ADD 1, και 

- να σηµειώσει προς καταχώρηση στα πρακτικά της συνόδου του κατά την οποία θα 

εγκριθεί η κοινή θέση  τη δήλωση που περιέχεται στο Παράρτηµα του ανά χείρας 

εγγράφου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 

∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΑΣ 

 

Η Γερµανία και η Αυστρία επιθυµούν να επισηµάνουν ότι κατά την άποψή τους, η νοµική πράξη 

για την πρόσβαση των υπηρεσιών των κρατών µελών που είναι υπεύθυνες για την έκδοση αδειών 

κυκλοφορίας οχηµάτων στο Σύστηµα Πληροφοριών Σένγκεν εµπίπτει, καθόσον αφορά το 

γενικότερό της πλαίσιο, το περιεχόµενο και το σκοπό της, στην κατά τον Τίτλο VI της Συνθήκης 

αστυνοµική και δικαστική συνεργασία, και όφειλε να έχει ως νοµική βάση το άρθρο 30 

παράγραφος 1 στοιχεία (α) και (β) της Συνθήκης ΕΕ. Η θέσπιση της προκείµενης νοµικής πράξης 

δεν συνιστά προηγούµενο για µελλοντικές νοµικές πράξεις. 

 

 

________________________ 
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

Βρυξέλλες,10.01.2005 
COM(2005) 3 τελικό 

2003/0198 COD 

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 
 

σύµφωνα µε τη δεύτερη υποπαράγραφο του άρθρου 251 παράγραφος 2  
της συνθήκης ΕΚ 

 
σχετικά µε την 

κοινή θέση του Συµβουλίου όσον αφορά την έγκριση πρότασης κανονισµού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση των διατάξεων της 

σύµβασης εφαρµογής της συµφωνίας Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985 µε σκοπό τη 
σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα σχετικά µε την πρόσβαση των 

διοικητικών αρχών και των υπηρεσιών των κρατών µελών που είναι υπεύθυνες για την 
έκδοση αδειών κυκλοφορίας οχηµάτων στο σύστηµα πληροφοριών Σένγκεν 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 
 

σύµφωνα µε τη δεύτερη υποπαράγραφο του άρθρου 251 παράγραφος 2  
της συνθήκης ΕΚ 

 
σχετικά µε την 

κοινή θέση του Συµβουλίου όσον αφορά την έγκριση πρότασης κανονισµού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση των διατάξεων της 

σύµβασης εφαρµογής της συµφωνίας Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985 µε σκοπό τη 
σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα σχετικά µε την πρόσβαση των 

διοικητικών αρχών και των υπηρεσιών των κρατών µελών που είναι υπεύθυνες για την 
έκδοση αδειών κυκλοφορίας οχηµάτων στο σύστηµα πληροφοριών Σένγκεν 

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ 

Ηµεροµηνία διαβίβασης της πρότασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συµβούλιο (έγγραφο COM(2003) 510 αναθ. 1 – 2003/0198 
COD – αναθ. 1): 

03 Σεπτεµβρίου 2003 

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της 
Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής:  

25 Φεβρουαρίου 2004 

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε 
πρώτη ανάγνωση: 

01 Απριλίου 2004 

Ηµεροµηνία έκδοσης της κοινής θέσης: 22 ∆εκεµβρίου 2004 

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

(1) Στις 3 Σεπτεµβρίου 2003, η Επιτροπή διαβίβασε στο Συµβούλιο πρόταση κανονισµού 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση των 
διατάξεων της σύµβασης εφαρµογής της συµφωνίας Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985 
µε σκοπό τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα σχετικά µε την 
πρόσβαση των διοικητικών αρχών και των υπηρεσιών των κρατών µελών που είναι 
υπεύθυνες για την έκδοση αδειών κυκλοφορίας οχηµάτων στο σύστηµα πληροφοριών 
Σένγκεν. 

(2) Ο γενικός στόχος της πρότασης είναι η τροποποίηση της σύµβασης Σένγκεν µε σκοπό 
τη βελτίωση της συνεργασίας µεταξύ των κρατών µελών και τη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς. Οι ειδικοί στόχοι είναι οι ακόλουθοι. Πρώτον, η παρούσα 
πρόταση συµβάλλει στην υλοποίηση της κοινής πολιτικής µεταφορών διότι παρέχει 
στα κράτη µέλη συµπληρωµατικό λειτουργικό τρόπο αλληλοβοήθειας µε την εκ νέου 
χορήγηση άδειας κυκλοφορίας οχηµάτων, και εποµένως αµοιβαίας αναγνώρισης των 
αδειών κυκλοφορίας που εκδίδονται από άλλο κράτος µέλος. ∆εύτερον, η παρούσα 
πρόταση σηµατοδοτεί την ανάπτυξη του κεκτηµένου του Σένγκεν κατά την έννοια της 
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οδηγίας του Συµβουλίου 1999/436/ΕΚ1. Η εν λόγω πρόταση αποτελεί συγκεκριµένη 
συµβολή σε µια σειρά άλλων πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη του κεκτηµένου του 
Σένγκεν µε σκοπό την επέκταση των λειτουργιών του SIS. Τρίτον, η πρόταση θα 
συµβάλλει στην επίτευξη των στόχων που διατυπώθηκαν από το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο του Τάµπερε, ιδίως του στόχου που αναφέρεται στο κεφάλαιο IX 
«Ενίσχυση της αστυνοµικής συνεργασίας κατά του εγκλήµατος», του τµήµατος Γ 
«Καταπολέµηση του εγκλήµατος σε όλη την Ένωση», παράγραφος 43 ότι δηλαδή «θα 
πρέπει να συναχθούν τα µέγιστα οφέλη από τη συνεργασία µεταξύ των αρχών των 
κρατών µελών κατά τη διερεύνηση του διασυνοριακού εγκλήµατος σε οποιοδήποτε 
κράτος µέλος». 

3. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

(1) Το Κοινοβούλιο γνωµοδότησε την 1η Απριλίου 2004, προτείνοντας 10 τροπολογίες2.  

(2) Όλες οι τροπολογίες που πρότεινε το Κοινοβούλιο και έγιναν δεκτές από την 
Επιτροπή (τροπολογίες αριθ. 1, 2, 3, 5, 6 και 7) ενσωµατώθηκαν στο κείµενο. Η 
τροπολογία 8, η οποία αναφέρθηκε κατά λάθος ως µη αποδεκτή από την Επιτροπή 

ενσωµατώθηκε επίσης στην κοινή θέση.  

(3) Οι άλλες τροπολογίες (τροπολογίες 4, 10 και 11) οι οποίες δεν µπορούσαν να γίνουν 
δεκτές από την Επιτροπή, δεν ενσωµατώθηκαν στην κοινή θέση γιατί το παρόν σχέδιο 
κανονισµού κρίνεται ότι δεν παρέχει την ορθή και επαρκή νοµική βάση για τις 
διατάξεις αυτές.  

(4) Μπορούν να γίνουν δεκτές από την Επιτροπή και άλλες τροπολογίες που προτάθηκαν 
από το Συµβούλιο, κυρίως η προσθήκη «ή ακυρωθεί» στην αιτιολογική σκέψη (6)· οι 
τροπολογίες των αιτιολογικών σκέψεων (7) και (15)· η προσθήκη “ή ακυρωθεί” στο 
άρθρο 1, άρθρο 102α παράγραφος 1, στοιχείο γ)· η προσθήκη “και να διαβιβαστούν 
στις υπηρεσίες αυτές” στο άρθρο 1, άρθρο 102α παράγραφος 2· και οι τροπολογίες 
στις παραγράφους 3, 4 και 5 του άρθρου 2. 

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Η κοινή θέση εκδόθηκε επίσηµα από το Συµβούλιο στις 22 ∆εκεµβρίου 2004 µε οµοφωνία. Η 

Επιτροπή στηρίζει την κοινή θέση.  

                                                 
1 Απόφαση του Συµβουλίου 1999/436/ΕΚ, της 20ής Μαΐου 1999, για τον καθορισµό δυνάµει των 

οικείων διατάξεων της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, της νοµικής βάσης για κάθε διάταξη ή απόφαση που συνιστά το κεκτηµένο του 
Σένγκεν, ΕΕ L 176 της 10/07/1999 σελίδα 1-16. 

2 Το αποτέλεσµα της πρώτης ανάγνωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ορίζεται στο έγγραφο 7965/04 
CODEC 485 SIRIS 49 COMIX 231. 




