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EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o    /2004, 

annettu  , 

 

tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla  

14 päivänä kesäkuuta 1985 tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta  

tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta siltä osin, mikä koskee  

ajoneuvojen rekisteröintitodistusten myöntämisestä vastaavien  

jäsenvaltioiden yksiköiden pääsyä Schengenin tietojärjestelmään 

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 

 

 

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka 

 

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 71 artiklan 1 kohdan 

d alakohdan, 

 

ottavat huomioon komission ehdotuksen, 

 

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon1, 

 

ovat kuulleet alueiden komiteaa, 

 

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä2, 

 

                                                 
1  EUVL C 110, 30.4.2004, s. 1. 
2  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 1. huhtikuuta 2004 (ei vielä julkaistu virallisessa 

lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty ..... 
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sekä katsovat seuraavaa: 

 

1) Ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjoista 29 päivänä huhtikuuta 1999 annetun neuvoston 

direktiivin 1999/37/EY1 9 artiklassa säädetään, että jäsenvaltioiden on autettava toisiaan tuon 

direktiivin täytäntöönpanossa ja ne voivat vaihtaa tietoja kahden- tai monenvälisesti erityisesti 

ajoneuvon laillisuuden tarkistamiseksi ennen sen rekisteröintiä, tarvittaessa siinä 

jäsenvaltiossa, jossa se aikaisemmin oli rekisteröity. Tarkistuksessa voidaan käyttää apuna 

erityisesti yhteenliitettyjä sähköisiä järjestelmiä. 

 

2) Schengenin tietojärjestelmä (jäljempänä 'SIS'), joka on perustettu tarkastusten asteittaisesta 

lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla 14 päivänä kesäkuuta 1985 tehdyn Schengenin sopimuksen 

soveltamisesta vuonna 1990 tehdyn yleissopimuksen2 (jäljempänä 'vuoden 1990 Schengenin 

yleissopimus'), joka on Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön 

perustamissopimukseen liitetyn pöytäkirjan mukaisesti sisällytetty osaksi Euroopan unionia, 

IV osaston mukaisesti, on jäsenvaltioiden välinen sähköinen tietoverkko ja sisältää muun 

muassa tietoja sellaisista varastetuista, kavalletuista tai muutoin kadonneista 

moottoriajoneuvoista, joiden sylinteritilavuus on yli 50 cm3. Vuoden 1990 Schengenin 

yleissopimuksen 100 artiklan mukaan tiedot sellaisista moottoriajoneuvoista, joita etsitään 

takavarikoimista tai rikosoikeudenkäynnissä todisteena käyttämistä varten, tallennetaan 

SIS:ään. 

 

3) Alankomaiden kuningaskunnan aloitteeseen neuvoston päätöksen tekemiseksi rajatylittävän 

ajoneuvorikollisuuden torjunnasta3 sisältyy SIS:n käyttö olennaisena osana 

lainvalvontaviranomaisten strategiaa ajoneuvorikollisuuden torjumiseksi. 

 

 

 

                                                 
1  EYVL L 138, 1.6.1999, s. 57, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission 

direktiivillä 2003/127/EY (EUVL L 10, 16.1.2004, s. 29). 
2  EYVL L 239, 22.9.2000, s. 19, yleissopimus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 

neuvoston asetuksella (EY) N:o 871/2004 (EUVL L 162, 30.4.2004, s. 29). 
3  EUVL C 34, 7.2.2004, s. 18. 



 
14238/1/04 REV 1  RR/ep 3 
 DG H   FI 

4) Vuoden 1990 Schengenin yleissopimuksen 101 artiklan 1 kohdan mukaan pääsy SIS:ään 

tallennettuihin tietoihin ja oikeus tehdä niiden perusteella suoria hakuja on varattu ainoastaan 

viranomaisille, joilla on toimivalta suorittaa ja koordinoida rajatarkastuksia ja muita maan 

sisällä tehtäviä poliisi- tai tullitarkastuksia. 

 

5) Vuoden 1990 Schengenin yleissopimuksen 102 artiklan 4 kohdassa kielletään periaatteessa 

tietojen käyttäminen hallinnollisiin tarkoituksiin. 

 

6) Yksiköillä, jotka vastaavat jäsenvaltioissa ajoneuvojen rekisteröintitodistusten myöntämisestä 

ja jotka on nimenomaisesti tätä tarkoitusta varten nimetty, olisi oltava pääsy SIS:n tietoihin, 

jotka koskevat sylinteritilavuudeltaan yli 50 cm3:n moottoriajoneuvoja, omapainoltaan yli 

750 kg:n perävaunuja ja asuntovaunuja sekä ajoneuvojen rekisteröintitodistuksia ja 

ajoneuvojen rekisterikilpiä, jotka on varastettu, kavallettu tai jotka ovat muutoin kadonneet tai 

jotka on mitätöity, jotta ne voivat tarkistaa, ovatko rekisteröitäväksi esitetyt ajoneuvot 

varastettuja, kavallettuja tai muutoin kadonneita. Tätä varten on tarpeen antaa säännöt, jotka 

varmistavat näiden yksiköiden pääsyn kyseisiin tietoihin ja antavat niille mahdollisuuden 

käyttää kyseisiä tietoja hallinnollisiin tarkoituksiin ajoneuvojen rekisteröintitodistusten 

myöntämiseksi asianmukaisella tavalla. 

 

7) Jäsenvaltioiden olisi toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että osuman 

sattuessa toteutetaan vuoden 1990 Schengenin yleissopimuksen 100 artiklan 2 kohdassa 

määrätyt toimenpiteet. 
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8) Toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmästä (SIS II) 20 päivänä marraskuuta 2003 

annetussa Euroopan parlamentin suosituksessa neuvostolle tuodaan esille tärkeitä 

huolenaiheita ja näkökohtia SIS-tietojärjestelmän kehittämisestä, erityisesti yksityisten 

elinten, kuten ajoneuvojen rekisteröinnistä vastaavien yksikköjen, pääsystä SIS-

tietojärjestelmään. 

 

9) Siltä osin kuin ajoneuvojen rekisteröintitodistusten myöntämisestä vastaavat jäsenvaltioiden 

yksiköt eivät ole valtion viranomaisia, pääsy SIS:ään olisi myönnettävä epäsuorasti, eli 

vuoden 1990 Schengenin yleissopimuksen 101 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun viranomaisen 

välityksellä, joka vastaa siitä, että noudatetaan toimenpiteitä, jotka nämä jäsenvaltiot ovat 

toteuttaneet kyseisen yleissopimuksen 118 artiklan mukaisesti. 

 

10) Henkilötietojen käsittelyyn niissä yksiköissä, jotka vastaavat jäsenvaltioissa ajoneuvojen 

rekisteröintitodistusten myöntämisestä, sovelletaan yksilöiden suojelusta henkilötietojen 

käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annettua 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 95/46/EY1 sekä vuoden 1990 Schengenin 

yleissopimuksen määräysten erityisiä tietosuojaa koskevia sääntöjä, jotka täydentävät tai 

selventävät direktiivissä esitettyjä periaatteita.  

 

11) Tämän asetuksen tavoitetta, eli pääsyn myöntämistä SIS:ään ajoneuvojen 

rekisteröintitodistusten myöntämisestä vastaaville jäsenvaltioiden viranomaisille ja yksiköille 

niiden direktiivin 1999/37/EY mukaisten tehtävien helpottamiseksi, ei voida riittävällä tavalla 

toteuttaa jäsenvaltioiden toimin, koska SIS on luonteeltaan yhteinen tietojärjestelmä, vaan se 

voidaan toteuttaa ainoastaan yhteisön tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa toimia 

perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Kyseisessä 

artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, 

mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi. 

 

                                                 
1  EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) 

N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1). 



 
14238/1/04 REV 1  RR/ep 5 
 DG H   FI 

12) Jäsenvaltioilla olisi oltava riittävästi aikaa toteuttaa tämän asetuksen soveltamiseksi tarvittavat 

käytännön toimenpiteet.  

 

13) Islannin ja Norjan osalta tällä asetuksella kehitetään siihen alaan kuuluvia Schengenin 

säännöstön määräyksiä, jota tarkoitetaan tietyistä Euroopan unionin neuvoston, Islannin 

tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä näiden kahden valtion osallistumisesta 

Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyn sopimuksen 

yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä 17 päivänä toukokuuta 1999 tehdyn neuvoston 

päätöksen 1999/437/EY1 1 artiklan G kohdassa. 

 

14) Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan erityisesti Euroopan unionin 

perusoikeuskirjassa tunnustettuja periaatteita. 

 

15) Tämä asetus on vuoden 2003 liittymisasiakirjan 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu Schengenin 

säännöstöön perustuva tai muuten siihen liittyvä säädös, 

 

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN: 

 

1 artikla 

 

Lisätään vuoden 1990 Schengenin yleissopimuksen IV osastoon artikla seuraavasti: 

 

                                                 
1  EYVL L 176, 10.7.1999, s. 31. 
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"102 a artikla 

 

1. Edellä 92 artiklan 1 kohdan, 100 artiklan 1 kohdan, 101 artiklan 1 ja 2 kohdan sekä 

102 artiklan 1, 4 ja 5 kohdan määräysten estämättä on jäsenvaltioiden niillä yksiköillä, jotka 

vastaavat ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjoista 29 päivänä huhtikuuta 1999 annetussa neuvoston 

direktiivissä 1999/37/EY* tarkoitettujen ajoneuvojen rekisteröintitodistusten myöntämisestä, oikeus 

päästä seuraaviin Schengenin tietojärjestelmään tallennettuihin tietoihin, ainoastaan sen 

tarkistamiseksi, ovatko rekisteröitäväksi esitetyt ajoneuvot varastettuja, kavallettuja tai muutoin 

kadonneita: 

 

a) tiedot varastetuista, kavalletuista tai muutoin kadonneista moottoriajoneuvoista, joiden 

sylinteritilavuus on yli 50 cm3;  

 

b) tiedot varastetuista, kavalletuista tai muutoin kadonneista perävaunuista ja asuntovaunuista, 

joiden omapaino on yli 750 kg; 

 

c) tiedot varastetuista, kavalletuista tai muutoin kadonneista tai mitätöidyistä ajoneuvojen 

rekisteröintitodistuksista ja rekisterikilvistä. 

 

Kyseisten yksiköiden pääsystä näihin tietoihin säädetään kunkin jäsenvaltion kansallisessa 

lainsäädännössä, jollei 2 kohdasta muuta johdu. 

 

2. Niillä 1 kohdassa tarkoitetuilla yksiköillä, jotka ovat valtion viranomaisia, on oikeus tehdä 

suoraan hakuja 1 kohdassa tarkoitettuihin Schengenin tietojärjestelmään tallennettuihin tietoihin.  
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Niillä 1 kohdassa tarkoitetuilla yksiköillä, jotka eivät ole valtion viranomaisia, on oikeus tehdä 

hakuja 1 kohdassa tarkoitettuihin Schengenin tietojärjestelmään tallennettuihin tietoihin ainoastaan 

101 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun viranomaisen välityksellä. Tällä viranomaisella on oikeus tehdä 

hakuja suoraan näihin tietoihin ja luovuttaa tiedot edelleen kyseisille yksiköille. Asianomaisen 

jäsenvaltion on varmistettava, että kyseiset yksiköt ja niiden työntekijät velvoitetaan noudattamaan 

viranomaisen niille luovuttamien tietojen luvallista käyttöä koskevia rajoituksia.  

 

3. Edellä 100 artiklan 2 kohdan määräyksiä ei sovelleta hakuun, joka tehdään tämän artiklan 

mukaisesti. Siitä, millä tavoin 1 kohdassa tarkoitetut yksiköt voivat ilmoittaa poliisi- tai 

oikeusviranomaisille tietoja, jotka koskevat Schengenin tietojärjestelmään tehdyn haun perusteella 

ilmi tulleita rikosepäilyjä, säädetään kansallisessa lainsäädännössä. 

 

______________ 

* EYVL L 138, 1.6.1999, s. 57, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission 
direktiivillä 2003/127/EY (EUVL L 10, 16.1.2004, s. 29)." 

 

2 artikla 

 

1. Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen päivän jälkeen, kun se on 

julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. 

 

2. Sen soveltaminen alkaa ... * 

 

3. Niihin jäsenvaltioihin, joihin ei vielä sovelleta Schengenin säännöstön SIS:ää koskevia 

määräyksiä, tätä asetusta aletaan soveltaa kuuden kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona kyseiset 

määräykset tulevat niiden osalta voimaan sovellettavien menettelyjen mukaisesti tätä varten tehdyn 

neuvoston päätöksen ..... mukaisesti. 

                                                 
* kuuden kuukauden kuluttua tämän asetuksen julkaisemisesta. 
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4. Tämän asetuksen sisältö tulee Norjan osalta sitovaksi 270 päivän kuluttua siitä päivästä, kun 

asetus on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. 

 

5. Sen estämättä, mitä ilmoitusvaatimuksista määrätään Norjan ja Islannin kanssa näiden kahden 

valtion osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon tehdyn sopimuksen1 8 artiklan 

2 kohdan c alakohdassa, Norja ilmoittaa neuvostolle ja komissiolle ennen 4 kohdassa tarkoitettua 

ajankohtaa, että valtiosäännön mukaiset edellytykset tämän asetuksen sitovuudelle on täytetty. 

 

 

 

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa. 

 

 

Tehty Brysselissä  

 

 

 Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta 

 Puhemies Puheenjohtaja 

 

 

 

      

 

                                                 
1 EYVL L 176, 10.7.1999, s. 36. 
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JOHDANTO 

 

1. Komissio toimitti 3.9.2003 neuvostolle ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetukseksi tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla 14 päivänä kesäkuuta 

1985 tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen määräysten 

muuttamisesta siltä osin, mikä koskee ajoneuvojen rekisteröintitodistusten myöntämisestä 

vastaavien jäsenvaltioiden yksiköiden pääsyä Schengenin tietojärjestelmään.  

 

2. Coreper vahvisti 9.11.2004 poliittisen yhteisymmärryksensä tästä asetusehdotuksesta. 

Neuvosto vahvistaa yhteisen kantansa 22.12.2004 sen jälkeen, kun lingvistijuristit ovat 

viimeistelleet tekstin. 

 

TARKISTUKSET 

 

3. Euroopan parlamentti antoi 1. huhtikuuta 2004 lausuntonsa1, jossa se ehdotti 10 tarkistusta2 .  

 

4. Kaikki parlamentin ehdottamat tarkistukset, jotka komissio voi hyväksyä (tarkistukset 

1, 2, 3, 5, 6 ja 7), on sisällytetty tekstiin. Tarkistus 8, josta ilmoitettiin, ettei komissio voi 

hyväksyä sitä3, mutta josta komission yksiköt ovat kuitenkin todenneet, että se voidaan 

hyväksyä, on myös sisällytetty yhteiseen kantaan.  

 

4. Muut tarkistuksia (tarkistukset 4, 10 ja 11) , joita komissio ei hyväksynyt, ei sisällytetty 

yhteiseen kantaan, koska katsottiin, että nykyisessä asetusehdotuksessa ei ole oikeaa eikä 

riittävää oikeusperustaa näille säännöksille.  

 

                                                 
1  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä. 
2  Parlamentin ensimmäisen käsittelyn tulokset on esitetty asiakirjassa 7956/04 CODEC 485 

SIRIS 49 COMIX 231. 
3  Ks. asiak. 7956/04 CODEC 485 SIRIS 49 COMIX 231. 
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5. Tarkistuksen 4 osalta neuvosto on kuitenkin tietoinen siitä, että asetusehdotuksessa sen 

nykyisessä muodossa oletetaan, että vastaavien säännösten soveltaminen, jotka sisältyvät 

ehdotukseen neuvoston päätökseksi Schengenin tietojärjestelmän eräiden uusien toimintojen 

käyttöönottamisesta, myös terrorismin torjunnassa, voidaan aloittaa ennen asetuksen 

voimaantuloa. Koska ehdotuksesta neuvoston päätökseksi on päästy yhteisymmärrykseen, ja 

sen soveltamisen esteenä on vain yksi parlamenttivarauma, neuvosto haluaa säilyttää nykyisen 

tekstin. Kysymystä tarkastellaan uudelleen toisessa käsittelyssä päätösehdotuksen eteneminen 

huomioon ottaen. 

 

 

________________________ 
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1. Komissio toimitti 3.9.2003 edellä mainitun ehdotuksen neuvostolle EY:n 

perustamissopimuksen 71 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti. 

 

2. Euroopan parlamentti antoi lausuntonsa 1.4.2004, ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitea 

31.3.2004. Alueiden komitea ei ole antanut lausuntoa. 

 

3. Coreper pääsi 9.11.2004 yksimielisesti poliittiseen yhteisymmärrykseen edellä mainittua 

ehdotusta koskevan neuvoston yhteisen kannan tekstistä. 
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4. Lingvistijuristit ovat tarkistaneet tekstin asianmukaisella tavalla, ja se on asiakirjassa 

14238/04 SIRIS 120 CODEC 1205 COMIX 663. Neuvoston perustelut ovat tämän asiakirjan 

lisäyksenä. 

 

5. Coreperia pyydetään ehdottamaan neuvostolle, että se 

- vahvistaisi asetusehdotusta koskevan neuvoston yhteisen kannan sekä neuvoston 

perustelut sellaisina kuin ne ovat asiakirjassa 14238/04 SIRIS 120 CODEC 1205 

COMIX 663 + ADD 1 

- panisi merkille liitteessä olevan lausuman, joka merkitään sen neuvoston istunnon 

pöytäkirjaan, jossa yhteinen kanta vahvistetaan. 
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LIITE 

 

 

 

ITÄVALLAN JA SAKSAN VALTUUSKUNTIEN LAUSUMA 

 

Saksa ja Itävalta huomauttavat, että niiden mielestä ajoneuvojen rekisteröintitodistusten 

myöntämisestä vastaavien jäsenvaltioiden yksiköiden pääsyä Schengenin tietojärjestelmään 

koskeva säädös on luokiteltava yhteyden, sisällön ja tavoitteen perusteella Euroopan unionista 

tehdyn sopimuksen VI osaston mukaiseksi poliisiyhteistyöksi tai oikeudelliseksi yhteistyöksi ja että 

sen oikeusperustana olisi pitänyt olla SEU:n 30 artiklan 1 kohdan a ja b alakohta. Tämän säädöksen 

antaminen ei muodosta  

 

 

________________________ 
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2003/0198 COD 

  

KOMISSION TIEDONANTO 
EUROOPAN PARLAMENTILLE 

 
EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla 

 
neuvoston vahvistamasta yhteisestä kannasta, 

joka koskee ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tarkastusten 
asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla 14 päivänä kesäkuuta 1985 tehdyn 
Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen tarkistamisesta siltä 

osin, mikä koskee ajoneuvojen rekisteröintitodistusten myöntämisestä vastaavien 
jäsenvaltioiden yksiköiden pääsyä Schengenin tietojärjestelmään 
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2003/0198 COD 

KOMISSION TIEDONANTO 
EUROOPAN PARLAMENTILLE 

 
EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla 

 
neuvoston vahvistamasta yhteisestä kannasta, 

joka koskee ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tarkastusten 
asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla 14 päivänä kesäkuuta 1985 tehdyn 
Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen tarkistamisesta siltä 

osin, mikä koskee ajoneuvojen rekisteröintitodistusten myöntämisestä vastaavien 
jäsenvaltioiden yksiköiden pääsyä Schengenin tietojärjestelmään 

1. TAUSTA 

Ehdotus toimitettiin Euroopan parlamentille ja neuvostolle (asiakirja 
KOM(2003) 510 rev 1 – 2003/0198 COD – rev 1): 

3 päivänä syyskuuta 
2003 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto: 25 päivänä helmikuuta 
2004 

Euroopan parlamentin lausunto ensimmäisessä käsittelyssä: 1 päivänä huhtikuuta 
2004 

  

Yhteinen kanta vahvistettiin: 22 päivänä joulukuuta 
2004 

2. JOHDANTO 

(1) Komissio toimitti 3 päivänä syyskuuta 2003 neuvostolle ehdotuksen Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetukseksi tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta 
yhteisillä rajoilla 14 päivänä kesäkuuta 1985 tehdyn Schengenin sopimuksen 
soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen määräysten tarkistamisesta siltä osin, mikä 
koskee ajoneuvojen rekisteröintitodistusten myöntämisestä vastaavien jäsenvaltioiden 
viranomaisten ja yksiköiden pääsyä Schengenin tietojärjestelmään. 

(2) Tämän ehdotuksen yleisenä tarkoituksena on muuttaa Schengenin yleissopimusta 
siten, että voidaan parantaa yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä ja sitä kautta myös 
sisämarkkinoiden toimintaa. Ehdotuksella on seuraavat erityistavoitteet: Ensinnäkin 
ehdotus edistää yhteisen liikennepolitiikan toteutumista tarjoamalla jäsenvaltioille 
lisäkeinon antaa toisilleen apua ajoneuvojen rekisteröinnissä, mikä helpottaa toisessa 
jäsenvaltiossa annettujen ajoneuvojen rekisteröintitodistusten vastavuoroista 
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tunnustamista. Toiseksi tämä ehdotus merkitsee Schengenin säännöstön kehittämistä 
neuvoston päätöksessä 1999/436/EY1 tarkoitetussa merkityksessä. Ehdotus myös 
edistää konkreettisesti eräitä muita Schengenin säännöstön kehittämiseen liittyviä 
aloitteita, joiden tarkoituksena on parantaa SIS-tietojärjestelmän toimivuutta. 
Kolmanneksi ehdotus edistää Tampereella kokoontuneen Eurooppa-neuvoston 
asettamien tavoitteiden toteutumista. Näistä tavoitteista mainittakoon erityisesti se, 
jonka mukaan ”jäsenvaltioiden viranomaisten välistä yhteistyötä olisi hyödynnettävä 
mahdollisimman laajasti tutkittaessa valtioiden rajat ylittävää rikollisuutta missä 
tahansa jäsenvaltiossa” (ks. IX luku ”Yhteistyön tehostaminen rikollisuuden 
vastaisessa toiminnassa”, C jakso ”Rikollisuuden torjunta koko unionissa”, kohta 43). 

3. TARKISTUKSET 

(1) Euroopan parlamentti antoi 1 päivänä huhtikuuta 2004 lausuntonsa, jossa se ehdotti 
10 tarkistusta.2  

(2) Kaikki parlamentin ehdottamat tarkistukset, jotka komissio voi hyväksyä (tarkistukset 
1, 2, 3, 5, 6 ja 7), on sisällytetty tekstiin. Myös tarkistus 8 on sisällytetty yhteiseen 
kantaan.  

(3) Muut tarkistukset (tarkistukset 4, 10 ja 11), joita komissio ei hyväksynyt, on jätetty 
pois yhteisestä kannasta, koska katsotaan, että nykyisessä asetusehdotuksessa ei ole 
oikeaa eikä riittävää oikeusperustaa näille säännöksille.  

(4) Komissio hyväksyy neuvoston lisätarkistukset, erityisesti seuraavat: ”tai jotka on 
mitätöity” johdanto-osan 6 kappaleeseen, tarkistukset 7 ja 15 kappaleeseen, ”tai 
mitätöidyistä” 1 artiklalla lisättyyn 102 a artiklan 1 kohdan c alakohtaan, ”ja luovuttaa 
tiedot edelleen kyseisille yksiköille” 1 artiklalla lisättyyn 102 a artiklan 2 kohtaan sekä 
tarkistukset 2 artiklan 3, 4 ja 5 kohtaan. 

4. PÄÄTELMÄT 
Neuvosto vahvisti yksimielisesti yhteisen kannan 22 päivänä joulukuuta 2004. Komissio 

tukee yhteistä kantaa. 

                                                 
1 Neuvoston päätös N:o 1999/436/EY, tehty 20 päivänä toukokuuta 1999, Euroopan yhteisön 

perustamissopimuksen ja Euroopan unionista tehdyn sopimuksen asiaa koskevien määräysten mukaisen 
oikeusperustan vahvistamisesta kullekin Schengenin säännöstöön kuuluvalle määräykselle ja 
päätökselle (EYVL L 176, 10.7.1999, s. 17–30). 

2 Parlamentin ensimmäisen käsittelyn tulokset on esitetty asiakirjassa 7965/04 CODEC 485 SIRIS 49 
COMIX 231. 




