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EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr.     /2004 

( … gada … ), 

 

ar kuru Konvenciju, ar ko īsteno 1985. gada 14. jūnija Šengenas Līgumu  

par pakāpenisku kontroles atcelšanu pie kopīgām robežām, groza  

attiecībā uz to, kā par transportlīdzekļu reģistrācijas 

dokumentu izdošanu atbildīgie dalībvalstu dienesti piekļūst  

Šengenas Informācijas sistēmai 

(Dokuments attiecas uz EEZ) 

 

 

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME, 

 

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 71. panta 1. punkta d) apakšpunktu, 

 

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu, 

 

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu 1, 

 

apspriedušies ar Reģionu komiteju, 

 

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru 2, 

 

                                                 
1 OV C 110, 30.4.2004., 1. lpp. 
2 Eiropas Parlamenta 2004. gada 1. aprīļa Atzinums ("Oficiālajā Vēstnesī" vēl nav publicēts) un 

Padomes … Lēmums. 
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tā kā 

 

(1) Padomes Direktīvas 1999/37/EK (1999. gada 29. aprīlis) par transportlīdzekļu reģistrācijas 

dokumentiem 1 9. pants paredz, ka dalībvalstis cita citai palīdz īstenot minēto direktīvu un var 

veikt divpusēju vai daudzpusēju informācijas apmaiņu, jo īpaši lai pirms transportlīdzekļu 

reģistrācijas pārbaudītu tā juridisko statusu dalībvalstī, kurā tas iepriekš bijis reģistrēts. Tādās 

pārbaudēs jo īpaši var izmantot elektroniskus tīklus; 

 

(2) Šengenas Informācijas sistēma (vai "SIS"), kura izveidota saskaņā ar IV sadaļu 1990. gada 

Konvencijā, ar ko īsteno 1985. gada 14. jūnija Šengenas Līgumu par pakāpenisku kontroles 

atcelšanu pie kopīgām robežām, 2 (turpmāk "1990. gada Šengenas konvencija") un kura 

iekļauta Eiropas Savienības sistēmā saskaņā ar Protokolu, kas pievienots Līgumam par 

Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, ir elektronisks tīkls starp 

dalībvalstīm un ietver, inter alia, datus par nozagtiem, piesavinātiem vai pazudušiem 

mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kuru motora tilpums pārsniedz 50 cm³. Saskaņā ar 

1990. gada Šengenas konvencijas 100. pantu SIS ievada datus par šādiem mehāniskajiem 

transportlīdzekļiem, kuri vajadzīgi konfiskācijas veikšanai vai izmantošanai par 

pierādījumiem kriminālprocesā;  

 

(3) Nīderlandes Karalistes ierosinājums pieņemt Padomes Lēmumu, kas vērstos pret 

noziegumiem, kuri saistīti ar transportlīdzekļiem un kuriem ir pārrobežu sekas 3, paredz 

izmantot SIS kā būtisku tiesībaizsardzības stratēģijas sastāvdaļu, apkarojot ar 

transportlīdzekļiem saistītus noziegumus; 

 

 

 

                                                 
1 OV L 138, 1.6.1999., 57. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 

2003/127/EK (OV L 10, 16.1.2004., 29. lpp.). 
2 OV L 239, 22.9.2000., 19. lpp. Konvencijā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu 

(EK) Nr. 871/2004 (OV L 162, 30.4.2004., 29. lpp.). 
3 OV C 34, 7.2.2004.,18. lpp. 
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(4) saskaņā ar 1990. gada Šengenas konvencijas 101. panta 1. punktu piekļuve SIS datiem un 

tiesības tieši meklēt šādus datus ir ekskluzīvi dotas vienīgi iestādēm, kas atbildīgas par 

robežkontroli un citādu valsts iekšienē veiktu policijas un muitas kontroli, kā arī par šādas 

kontroles koordināciju; 

 

(5) 1990. gada Šengenas konvencijas 102. panta 4. punkts nosaka, ka datus parasti nedrīkst 

izmantot administratīviem mērķiem; 

 

(6) dienestiem, kas dalībvalstīs atbild par transportlīdzekļu reģistrācijas apliecību izsniegšanu un 

kas šim nolūkam skaidri norādīti, vajadzētu būt piekļuvei SIS ievadītiem datiem par 

mehāniskiem transportlīdzekļiem, kuru motora tilpums pārsniedz 50 m³, piekabēm un 

dzīvojamām piekabēm, kuru pašsvars pārsniedz 750 kg, kā arī datiem par transportlīdzekļu 

reģistrācijas apliecībām un transportlīdzekļa numura zīmēm, kas nozagtas, piesavinātas, 

pazudušas vai atzītas par spēkā neesošām, lai ļautu šīm iestādēm vai dienestiem pārbaudīt, vai 

reģistrējamie transportlīdzekļi nav nozagti, piesavināti vai pazuduši. Tāpēc ir jāpieņem 

noteikumi, kas šiem dienestiem dod piekļuvi šādiem datiem un ļauj tos izmantot 

administratīviem mērķiem, likumīgi izdodot transportlīdzekļu reģistrācijas apliecības; 

 

(7) dalībvalstu būtu jāveic visi vajadzīgie pasākumi, lai nodrošinātu to, ka likumpārkāpuma 

gadījumā veic 1990. gada Šengenas konvencijas 100. panta 2. punktā paredzētos pasākumus; 
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(8) Eiropas Parlamenta 2003. gada 20. novembra Ieteikums Padomei par otrās paaudzes Šengenas 

Informācijas sistēmu (SIS II) iezīmē vairākas svarīgas bažas un apsvērumus saistībā ar SIS 

attīstību, jo īpaši attiecībā uz privātu struktūru, piemēram, transportlīdzekļu reģistrācijas 

dienestu, piekļuvi SIS; 

 

(9) tiktāl, ciktāl dalībvalstu dienesti, kas atbild par transportlīdzekļu reģistrācijas apliecību 

izsniegšanu, nav valsts dienesti, piekļuve SIS būtu jāpiešķir netieši, tas ir, ar 1990. gada 

Šengenas konvencijas 101. panta 1. punktā minētās iestādes starpniecību, kura ir atbildīga par 

to, lai nodrošinātu saderību ar pasākumiem, ko dalībvalstis veic atbilstīgi 1990. gada 

Šengenas konvencijas 118. pantam;  

 

(10) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 95/46/EK (1995. gada 24. oktobris) par personu 

aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti 1 un 1990. gada 

Šengenas konvencijas īpašie noteikumi par datu aizsardzību, kuri papildina vai precizē 

minētajā direktīvā noteiktos principus, attiecas uz personas datu apstrādi, ko veic dienesti, 

kuri dalībvalstīs atbildīgi par transportlīdzekļu reģistrācijas apliecību izsniegšanu; 

 

(11) ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķi - proti, nodrošināt piekļuvi SIS tādiem dienestiem, kas 

dalībvalstīs atbildīgi par transportlīdzekļu reģistrācijas apliecību izsniegšanu, lai tādējādi tiem 

atvieglinātu Direktīvā 1999/37/EK paredzēto uzdevumu izpildi - nevar pietiekami labi 

sasniegt atsevišķās dalībvalstīs SIS kā kopīgās informācijas sistēmas iezīmju dēļ, un to, ka 

tāpēc šo mērķi var sasniegt vienīgi Kopienas līmenī, Kopiena var pieņemt pasākumus saskaņā 

ar Līguma 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto 

proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi šā 

mērķa sasniegšanai; 

 

                                                 
1 OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1882/2003 

(OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.). 
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(12) dalībvalstīm būtu jādod pietiekami ilgs laiks, lai veiktu praktiskos pasākumus, kas vajadzīgi 

šīs regulas piemērošanai; 

 

(13) attiecībā uz Islandi un Norvēģiju šī regula papildina Šengenas acquis noteikumus jomā, kas 

minēta 1. panta G punktā Padomes Lēmumā 1999/437/EK (1999. gada 17. maijs) par dažiem 

pasākumiem, lai piemērotu Eiropas Savienības Padomes, Islandes Republikas un Norvēģijas 

Karalistes Nolīgumu par abu minēto valstu iesaistīšanos Šengenas acquis īstenošanā, 

piemērošanā un izstrādē 1; 

 

(14) šajā regulā ir respektētas pamattiesības un ievēroti principi, kas jo īpaši atzīti Eiropas 

Savienības Pamattiesību hartā; 

 

(15) šīs regula ir akts, kas pieņemts atbilstīgi Šengenas acquis vai kā citādi saistīts ar to, kā 

noteikts 2003. gada Pievienošanās akta 3. panta 2. punktā, 

 

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU. 

 

1. pants 

 

1990. gada Šengenas konvencijas IV sadaļā iekļauj šādu pantu: 

 

                                                 
1 OV L 176, 10.7 1999., 31. lpp. 
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"102.a pants 

 

1. Neskarot 92. panta 1. punktu, 100. panta 1. punktu, 101. panta 1. un 2. punktu, 102. panta 1., 

4. un 5. punktu, dalībvalstu dienestiem, kas atbild par transportlīdzekļu reģistrācijas apliecību 

izdošanu, kā minēts Padomes Direktīvā 1999/37/EK (1999. gada 29. aprīlis) par transportlīdzekļu 

reģistrācijas dokumentiem *, ir tiesības piekļūt turpmāk norādītajiem datiem, kas ievadīti Šengenas 

Informācijas sistēmā, vienīgi tāpēc, lai pārbaudītu, vai tām reģistrācijai pieteiktie transportlīdzekļi 

nav zagti, nelikumīgi piesavināti vai pazuduši:  

 

a) datiem par nozagtiem, piesavinātiem vai pazudušiem mehāniskajiem transportlīdzekļiem, 

kuru motora tilpums pārsniedz 50 cm³; 

 

b) datiem par nozagtām, piesavinātām vai pazudušām piekabēm un dzīvojamām piekabēm, kuru 

pašsvars pārsniedz 750 kg; 

 

c) datiem par nozagtām, piesavinātām, pazudušām vai nederīgām transportlīdzekļu reģistrācijas 

apliecībām un transportlīdzekļu numura zīmēm.  

 

Ņemot vērā 2. punktu, katras dalībvalsts tiesību akti reglamentē šādu dienestu piekļuvi minētajiem 

datiem. 

 

2. Šā panta 1. punktā minētajiem dienestiem, kas ir valsts dienesti, ir tiesības tieši meklēt 

Šengenas Informācijas sistēmā ievadītos datus, kas norādīti minētajā punktā.  
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Šā panta 1. punktā minētajiem dienestiem, kas nav valsts dienesti, ir piekļuve Šengenas 

Informācijas sistēmā ievadītajiem datiem, kas norādīti minētajā punktā, vienīgi ar 101. panta 

1. punktā minētās iestādes starpniecību. Minētajai iestādei ir tiesības tieši meklēt datus un nodot tos 

šiem dienestiem. Attiecīgā dalībvalsts nodrošina to, ka attiecībā uz datiem, ko tiem nodod minētā 

iestāde, šiem dienestiem un to darbiniekiem ir pienākums ievērot jebkādus ierobežojumus saistībā 

ar to atļauto izmantojumu. 

 

3. Šīs konvencijas 100. panta 2. punkts neattiecas uz meklēšanu, ko veic saskaņā ar šo pantu. 

Attiecīgas valsts tiesību akti reglamentē to, kā 1. punktā minētie dienesti dara policijai un tiesu 

iestādēm zināmu Šengenas Informācijas sistēmā iegūto informāciju, kas rada aizdomas par 

noziedzīgu nodarījumu. 

 

______________________ 
* OV L 138, 1.6.1999., 57. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 

2003/127/EK (OV L 10, 16.1.2004., 29. lpp.).". 
 

2. pants 

 

1. Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas "Eiropas Savienības Oficiālajā 

Vēstnesī". 

 

2. To piemēro no … ∗. 

 

3. Tās dalībvalstis, kurās vēl nepiemēro Šengenas acquis noteikumus saistībā ar SIS, šo regulu 

sāk piemērot sešus mēnešus pēc dienas, kad minētie noteikumi stājas spēkā attiecībā uz attiecīgajām 

dalībvalstīm, kā noteikts Padomes Lēmumā …, ko šim nolūkam pieņem saskaņā ar attiecīgajām 

procedūrām.  

 

                                                 
∗ 6 mēnešus pēc šīs regulas publicēšanas dienas. 
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4. Norvēģijai šīs regulas saturs kļūst saistošs 270 dienas pēc tās publicēšanas "Eiropas 

Savienības Oficiālajā Vēstnesī". 

 

5. Neskarot prasības par paziņošanu, kas noteiktas 8. panta 2. punkta c) apakšpunktā Šengenas 

Asociācijas nolīgumā ar Norvēģiju un Islandi 1, Norvēģija pirms šā panta 4. punktā minētās dienas 

informē Padomi un Komisiju, ka ir izpildītas konstitucionālās prasības, lai šīs regulas saturs būtu tai 

saistošs. 

 

 

 

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs. 

 

Briselē, 

 

 Eiropas Parlamenta vārdā – Padomes vārdā – 

 priekšsēdētājs priekšsēdētājs 

 

 

     

 

                                                 
1  OV L 176, 10.7.1999., 36. lpp. 
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PAZIŅOJUMS PAR PADOMES APSVĒRUMIEM 
Temats: Padomes pieņemta kopējā nostāja 2004. gada 22. decembris, lai pieņemtu Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulu, ar ko groza noteikumus Konvencijā, ar ko īsteno 
1985. gada 14. jūnija Šengenas Nolīgumu par pakāpenisku kontroles atcelšanu pie 
kopīgām robežām, attiecībā uz to dienestu pieeju Šengenas Informācijas sistēmai, 
kuri dalībvalstīs ir atbildīgi par transportlīdzekļu reģistrācijas apliecību izdošanu 

 

 

 

PAZIŅOJUMS PAR PADOMES APSVĒRUMIEM 
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IEVADS 

 

1. 2003. gada 3. septembrī Komisija iesniedza Padomei priekšlikumu Eiropas Parlamenta un 

Padomes Regulai, ar ko groza noteikumus Konvencijā, ar ko īsteno 1985. gada 14. jūnija 

Šengenas Nolīgumu par pakāpenisku kontroles atcelšanu pie kopīgām robežām, attiecībā uz 

to iestāžu un dienestu pieeju Šengenas Informācijas sistēmai, kuri dalībvalstīs ir atbildīgi par 

transportlīdzekļu reģistrācijas apliecību izdošanu. 

 

2. 2004. gada 9. novembrī Pastāvīgo pārstāvju komiteja apstiprināja politisko vienošanos par šo 

regulas projektu. Pēc minētā projekta juridiskas/lingvistiskas pārskatīšanas Padome pieņems 

kopēju nostāju 2004. gada 22. decembrī. 

 

GROZĪJUMI 

 

3. Parlaments sniedza savu atzinumu1 2004. gada 1. aprīlī, ierosinot 10 grozījumus2. 

 

4. Visi grozījumi, ko Parlaments ierosināja un kas bija pieņemami Komisijai (grozījumi Nr. 1, 2, 

3, 5, 6 un 7), ir iekļauti tekstā. Grozījums Nr. 8, par kuru ziņots, ka tas nav pieņemams 

Komisijai3, taču attiecība uz kuru Komisijas dienesti ir norādījuši, ka tas ir pieņemams, arī 

tika iekļauts kopējā nostājā. 

 

4. Pārējie grozījumi (grozījums Nr. 4, 10 un 11), kas nebija Komisijai pieņemami, nav iekļauti 

kopējā nostājā, jo pastāv uzskats, ka pašreizējā regulas projektā nav sniegts attiecīgi pareizs 

un pietiekošs juridiskais pamats minētajiem noteikumiem. 

 

                                                 
1 OV vēl nav publicēts.  
2 Parlamenta pirmā lasījuma rezultāti ir izklāstīti dokumentā 7965/04 CODEC 485 SIRIS 49 

COMIX 231. 
3 Skat. dokumentu 7965/04 CODEC 485 SIRIS 49 COMIX 231. 
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5. Tomēr attiecībā uz grozījumu Nr. 4 Padome apzinās, ka pašreizējā regulas projekta redakcijā 

ir ņemts vērā, ka pirms regulas stāšanās spēkā būs kļuvuši piemērojami noteikumi Padomes 

Lēmuma projektā par dažu jaunu Šengenas Informācijas sistēmas funkciju ieviešanu, tostarp 

attiecībā uz cīņu pret terorismu. Tā kā par Padomes Lēmuma projektu jau panākta vienošanās, 

un tā pieņemšana ir atkarīga vienīgi no vienas palikušas parlamentārās atrunas atcelšanas, 

Padome vēlas paturēt pašreizējo redakciju. Šo jautājumu atkal rūpīgi izskatīs otrajā lasījumā, 

ņemot vērā panākto progresu saistībā ar minēto Padomes Lēmuma projektu attiecīgajā brīdī. 
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COUNCIL OF
THE EUROPEAN UNION

Brussels, 8 December 2004 
 

Interinstitutional File: 
2003/0198 (COD)  

15790/04 

 

SIRIS 139 
CODEC 1324 
COMIX 747 

 
"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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EIROPAS KOPIENU KOMISIJA 

Briselē, 10.01.2005 
KOM(2005) 3 galīgais 

2003/0198 (COD) 

  

KOMISIJAS PAZIŅOJUMSEIROPAS PARLAMENTAM 
 

atbilstīgi EK līguma 251. panta 2. punkta otrajai daļai 
 

par 

Padomes kopējo nostāju attiecībā uz priekšlikuma pieņemšanu Eiropas Parlamenta un 
Padomes regulai, ar ko groza konvenciju, ar kuru īsteno 1985. gada 14. jūnija Šengenas 

līgumu par pakāpenisku kontroles atcelšanu pie kopīgām robežām, attiecībā uz to 
dalībvalstu dienestu pieeju Šengenas informācijas sistēmai, kuri ir atbildīgi par 

transportlīdzekļu reģistrācijas apliecību izsniegšanu,  
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2003/0198 (COD) 

KOMISIJAS PAZIŅOJUMSEIROPAS PARLAMENTAM 
 

atbilstīgi EK līguma 251. panta 2. punkta otrajai daļai 
 

par 

Padomes kopējo nostāju attiecībā uz priekšlikuma pieņemšanu Eiropas Parlamenta un 
Padomes regulai, ar ko groza konvenciju, ar kuru īsteno 1985. gada 14. jūnija Šengenas 

līgumu par pakāpenisku kontroles atcelšanu pie kopīgām robežām, attiecībā uz to 
dalībvalstu dienestu pieeju Šengenas informācijas sistēmai, kuri ir atbildīgi par 

transportlīdzekļu reģistrācijas apliecību izsniegšanu,  

1. DOKUMENTA PRIEKŠVĒSTURE 

Datums, kad priekšlikumu nosūta EP un Padomei(dokuments 
COM(2003) 510 rev 1 – 2003/0198 COD – rev 1): 

2003. gada 
3. septembris 

Datums, kad Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja sniegusi 
atzinumu: 

2004. gada 
25. februāris 

Eiropas Parlamenta atzinuma datums (pirmais lasījums): 2004. gada 1. aprīlis 

  

Kopējās nostājas pieņemšanas datums: 2004. gada 22. 
decembris 

2. IEVADS 

(1) Komisija 2003. gada 3. septembrī nosūtīja Padomei priekšlikumu Eiropas Parlamenta 
un Padomes regulai, ar ko groza nosacījumus konvencijā, ar kuru īsteno 1985. gada 
14. jūnija Šengenas līgumu par pakāpenisku kontroles atcelšanu pie kopīgām robežām, 
attiecībā uz dalībvalstu iestāžu un dienestu, kuras ir atbildīgas par transportlīdzekļu 
reģistrācijas apliecību izsniegšanu, pieeju Šengenas informācijas sistēmai. 

(2) Priekšlikuma galvenais mērķis ir grozīt Šengenas konvenciju, lai uzlabotu dalībvalstu 
sadarbību un līdz ar to arī iekšējā tirgus darbību. Īpašie uzdevumi ir šādi. Pirmkārt, šis 
priekšlikums veicina kopējo transporta politiku, dodot dalībvalstīm papildu operatīvos 
līdzekļus, sniedzot palīdzību citām dalībvalstīm transportlīdzekļu pārreģistrācijā un, 
līdz ar to, veicinot citās dalībvalstīs izsniegto transportlīdzekļu registrācijas apliecību 
savstarpējo atzīšanu. Otrkārt, šis priekšlikums norāda uz Šengenas acquis attīstību 
Padomes Lēmuma 1999/436/EK1 nozīmē. Vienlaikus ar citām iniciatīvām tas ir 

                                                 
1 Padomes 1999. gada 20. maija Lēmums 1999/436/EK, ar ko atbilstīgi Eiropas Kopienas dibināšanas 

līguma un Līguma par Eiropas Savienību attiecīgajiem noteikumiem nosaka tiesisko bāzi visām 
normām un lēmumiem, kas veido acquis (OV L 176, 10.7.1999., 17-30. lpp.). 
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konkrēts ieguldījums Šengenas acquis attīstībā un Šengenas informācijas sistēmas 
funkciju paplašināšanā. Treškārt, priekšlikums veicinās to mērķu sasniegšanu, kas 
formulēti Tamperes Eiropadomē, jo īpaši mērķa, kas minēts IX nodaļas „Uzlabot 
sadarbību cīņā pret noziedzību” C nodaļas „Cīņa pret noziedzību visā Eiropas 
Savienībā” 43.punktā „Visu priekšrocību izmantošana, ko var gūt no dalībvalstu 
iestāžu sadarbības, izmeklējot pārrobežu noziegumus jebkurā dalībvalstī”. 

3. GROZĪJUMI 

(1) Parlaments sniedza savu atzinumu 2004. gada 1. aprīlī un ierosināja 10 grozījumus2.  

(2) Visi grozījumi, kurus ir ierosinājis Parlaments un kuri Komisijai ir pieņemami (1., 2., 
3., 4., 5., 6. un 7. grozījums), ir iekļauti tekstā. Arī 8. grozījums ir iekļauts kopējā 
nostājā.  

(3) Pārējie grozījumi (4., 10. un 11. grozījums), kuri Komisijai nav pieņemami, nav 
iekļauti kopējā nostājā, jo uzskatāms, ka esošajā regulas projektā nav pareiza un 
pietiekama tiesiska pamatojuma šiem nosacījumiem  

(4) Citi Padomes ierosinātie grozījumi Komisijai ir pieņemami, jo īpaši grozījums „vai 
atzīt par nederīgu” 6. apsvērumā, kā arī 7. un 15. apsvērumā; grozījums „vai atzīt par 
nederīgu” 1. pantā un 102a. panta 1. punkta c) apakšpunktā; grozījums „un nodot tos 
šiem dienestiem” 1. pantā un 102a. panta 2. punktā; kā arī 2. panta 3., 4. un 5. pantā. 

4. SECINĀJUMI 
Padome oficiāli pieņēma kopējo nostāju 2004. gada 22. decembrī ar vienprātīgu lēmumu. 

Komisija atbalsta kopējo nostāju. 

                                                 
2 Parlamenta pirmā lasījuma rezultāti ir izklāstīti dokumentā 7965/04 CODEC 485 SIRIS 49 COMIX 

231. 




