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EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr …/2004 

av den 

 

om ändring av konventionen om tillämpning av Schengenavtalet 

av den 14 juni 1985 om gradvis avskaffande av kontroller vid 

de gemensamma gränserna vad gäller tillgången till Schengens informationssystem 

för de organ som ansvarar för 

att utfärda registreringsbevis för fordon i medlemsstaterna 

(Text av betydelse för EES) 

 

 

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA 

FÖRORDNING 

 

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 71.1 d 

i detta, 

 

med beaktande av kommissionens förslag, 

 

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande1, 

 

efter att ha hört Regionkommittén, 

 

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget2, och 

 

                                                 
1  EUT C 110, 30.4.2004, s. 1. 
2  Europaparlamentets yttrande av den 1 april 2004 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets 

beslut av den … 
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av följande skäl: 

 

(1) I artikel 9 i rådets direktiv 1999/37/EG av den 29 april 1999 om registreringsbevis för 

fordon1 föreskrivs att medlemsstaterna skall bistå varandra vid genomförandet av det 

direktivet och att de får utbyta upplysningar bilateralt eller multilateralt, särskilt för att 

kunna kontrollera ett fordons lagenlighet, i förekommande fall i den medlemsstat där 

fordonet tidigare var registrerat, innan fordonet registreras. Sådan kontroll kan särskilt 

omfatta användning av elektroniska nätverk. 

 

(2) Schengens informationssystem (eller "SIS"), som inrättades enligt avdelning IV i 1990 års 

konvention om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 om gradvis avskaffande 

av kontroller vid de gemensamma gränserna2 (nedan kallad 

"1990 års Schengenkonvention"), och som införlivades inom Europeiska unionens ramar 

genom ett protokoll till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av 

Europeiska gemenskapen, är ett elektroniskt nätverk mellan medlemsstaterna som bland 

annat innehåller uppgifter om stulna, bortförda eller försvunna motorfordon med en 

cylindervolym överstigande 50 cc. Enligt artikel 100 i 1990 års Schengenkonvention skall 

uppgifter om sådana motorfordon som efterlysts i syftet beslag eller för att användas som 

bevismaterial vid rättegång i brottmål, registreras i SIS. 

 

(3) Konungariket Nederländernas initiativ inför antagandet av rådets beslut om en strategi mot 

fordonskriminalitet med gränsöverskridande verkningar3 inbegriper användningen av SIS 

som en integrerad del av strategin för att bekämpa fordonskriminalitet. 

 

 

 

                                                 
1  EGT L 138, 1.6.1999, s. 57. Direktivet senast ändrat genom kommissionens 

direktiv 2003/127/EG (EUT L 10, 16.1.2004, s. 29). 
2  EGT L 239, 22.9.2000, s. 19. Konventionen senast ändrad genom rådets 

förordning (EG) nr 871/2004 (EUT L 162, 30.4.2004, s. 29). 
3  EUT C 34, 7.2.2004, s. 18. 
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(4) Enligt artikel 101.1 i 1990 års Schengenkonvention är det endast myndigheter som har 

behörighet för gränskontroller och andra undersökningar inom landet som verkställs av polis 

och tullmyndigheter samt samordning av sådana undersökningar som har tillgång till i 

Schengens informationssystem registrerade uppgifter och rätt att söka fram dessa direkt. 

 

(5) I artikel 102.4 i 1990 års Schengenkonvention föreskrivs att registrerade uppgifter inte får 

användas för administrativa ändamål. 

 

(6) Organ i medlemsstaterna som utsetts att ansvara för att utfärda registreringsbevis för fordon 

bör ha tillgång till uppgifter i SIS om motorfordon med en cylindervolym överstigande 

50 cc, uppgifter om släpvagnar och husvagnar med en tjänstevikt överstigande 750 kg och 

uppgifter om stulna, bortförda eller försvunna registreringsbevis för fordon och 

nummerplåtar för fordon, så att de kan kontrollera att de fordon som anmäls för registrering 

hos dem är stulna, bortförda eller anmälda försvunna. Därför är det nödvändigt att anta 

bestämmelser om dessa organs tillgång till sådana uppgifter, och tillåta dem att använda 

uppgifterna i administrativa syften för att kunna utfärda registreringsbevis för motorfordon 

på ett korrekt sätt. 

 

(7) Medlemsstaterna bör vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de åtgärder som 

fastställs i artikel 100.2 i 1990 års Schengenkonvention vidtas när sökningen leder till 

träffar. 
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(8) I Europaparlamentets rekommendation till rådet av den 20 november 2003 om andra 

generationen av Schengens informationssystem (SIS II) beskrivs ett antal viktiga problem 

och frågor med anknytning till utvecklingen av SIS, särskilt när det gäller privata enheters, 

såsom fordonsregistreringsorgan, tillgång till informationssystemet. 

 

(9) I den utsträckning som de enheter som ansvarar för att utfärda registreringsbevis för fordon i 

medlemsstaterna inte är statliga organ, bör tillgång till SIS ges indirekt, det vill säga via en 

sådan myndighet som anges i artikel 101.1 i 1990 års Schengenkonvention, och som har att 

se till att de åtgärder som medlemsstaterna har vidtagit enligt artikel 118 i den konventionen 

följs. 

 

(10) Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för 

enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av 

sådana uppgifter1, och vissa särskilda bestämmelser om uppgiftsskydd i bestämmelserna i 

1990 års Schengenkonvention, som kompletterar eller förtydligar principerna i det 

direktivet, är tillämpliga när de organ som ansvarar för att utfärda registreringsbevis för 

fordon i medlemsstaterna behandlar personuppgifter. 

 

(11) Eftersom målet för denna förordning, nämligen att bevilja tillgång till SIS för organ som 

ansvarar för att utfärda registreringsbevis för fordon i medlemsstaterna, och därigenom 

underlätta deras uppgifter enligt direktiv 1999/37/EC, inte i tillräcklig utsträckning kan 

uppnås av medlemsstaterna och det, på grund av att SIS är ett gemensamt 

informationssystem, bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder 

i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med 

proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är 

nödvändigt för att uppnå detta mål. 

 

                                                 
1  EGT L 281, 23.11.1995, s. 31. Direktivet ändrat genom förordning (EG) nr 1882/2003 

(EUT L 284, 31.10.2003, s. 1). 
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(12) Medlemsstaterna bör få tillräckligt lång tid på sig för att vidta de praktiska åtgärder som 

krävs för att tillämpa denna förordning. 

 

(13) När det gäller Island och Norge utgör denna förordning en utveckling av de bestämmelser i 

Schengenregelverket som ligger inom det område som anges i artikel 1 G 

i rådets beslut 1999/437/EG av den 17 maj 1999 om vissa tillämpningsföreskrifter för det 

avtal som har ingåtts mellan Europeiska unionens råd och Republiken Island och 

Konungariket Norge om dessa båda staters associering till genomförandet, tillämpningen 

och utvecklingen av Schengenregelverket1. 

 

(14) Denna förordning respekterar de grundläggande rättigheterna och iakttar de principer som 

erkänns såsom allmänna gemenskapsrättsliga principer, bland annat i Europeiska unionens 

stadga om de grundläggande rättigheterna. 

 

(15) Denna förordning utgör en rättsakt som bygger på Schengenregelverket eller på annat sätt 

anknyter till det enligt artikel 3.2 i 2003 års anslutningsakt. 

 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

 

Artikel 1 

 

Följande artikel skall införas i avdelning IV i 1990 års Schengenkonvention: 

 

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

 

1. Oavsett artiklarna 92.1, 100.1, 101.1 och 101.2, 102.1, 102.4 och 102.5 skall organ som 

ansvarar för att utfärda registreringsbevis för fordon, i enlighet med rådets direktiv 1999/37/EG av 

den 29 april 1999 om registreringsbevis för fordon*, ha rätt att ta del av följande uppgifter i 

Schengens informationssystem, endast i syfte att kontrollera att fordon som anmäls för registrering 

inte är stulna, bortförda eller anmälda försvunna: 

 

a) Uppgifter om motorfordon med en cylindervolym överstigande 50 cc som är stulna, bortförda 

eller anmälda försvunna. 

 

b) Uppgifter om släpvagnar och husvagnar med en tjänstevikt överstigande 750 kg som är 

stulna, bortförda eller anmälda försvunna. 

 

c) Uppgifter om registreringsbevis för fordon och nummerplåtar för fordon som är stulna, 

bortförda eller anmälda försvunna. 

 

Med förbehåll för punkt 2 skall dessa organs tillgång till de aktuella uppgifterna regleras i 

medlemsstaternas nationella lagstiftning. 

 

2. De organ i punkt 1 som är statliga organ skall ha rätt att söka direkt i Schengens 

informationssystem bland de uppgifter som anges i den punkten. 
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De organ i punkt 1 som inte är statliga organ skall endast ha rätt att söka i Schengens 

informationssystem bland de uppgifter som anges i den punkten via en sådan myndighet som anges 

i artikel 101.1. Den myndigheten skall ha rätt att söka direkt bland de aktuella upplysningarna och 

vidarebefordra dem till dessa organ. Den berörda medlemsstaten skall se till att dessa organ och 

deras anställda är förpliktade att följa eventuella begränsningar när det gäller användningen av 

uppgifter som förmedlats av myndigheten. 

 

3. Artikel 100.2 är inte tillämplig på sökningar som görs i enlighet med denna artikel. Frågan om 

vidareförmedling från de organ som avses i punkt 1 till polis eller andra rättsliga myndigheter av 

uppgifter som framkommit vid en sökning i Schengens informationssystem och som lett till 

misstanke om brott, regleras i medlemsstaternas nationella bestämmelser. 

 

_________________ 
* EGT L 138, 1.6.1999, s. 57. Direktivet senast ändrat genom kommissionens 

direktiv 2003/127/EG (EUT L 10, 16.1.2004, s. 29)." 
 

Artikel 2 

 

1. Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i 

Europeiska unionens officiella tidning. 

 

2. Den skall tillämpas från och med …*. 

 

3. I de medlemsstater där de bestämmelser i Schengenregelverket som har anknytning till SIS 

ännu inte tillämpas skall denna förordning tillämpas från och med sex månader efter den dag då 

tillämpningen av dessa bestämmelser inleds i dessa medlemsstater enligt rådets beslut …, som 

antagits i detta avseende i enlighet med tillämpliga förfaranden. 

                                                 
*  Sex månader efter det att denna förordning har offentliggjorts. 
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4. Innehållet i denna förordning skall bli bindande för Norge 270 dagar efter det att den har 

offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. 

 

5. Utan hinder av de anmälningsskyldigheter som fastställs i artikel 8.2 c i avtalet med Island 

och Norge om dessa staters associering till Schengenregelverket1 skall Norge, före den dag som 

anges i punkt 4, underrätta rådet och kommissionen om att de författningsenliga kraven för att 

innehållet i förordningen skall bli bindande har uppfyllts.  

 

 

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater. 

 

Utfärdad i Bryssel den 

 

 

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar 

 Ordförande Ordförande 

 

 

________________________ 

                                                 
1  EGT L 176, 10.7.1999, s. 36. 
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INLEDNING 

 

1. Den 3 september 2003 förelade kommissionen rådet ett förslag till Europaparlamentets och 

rådets förordning om ändring av konventionen om tillämpning av Schengenavtalet 

av den 14 juni 1985 om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna vad 

gäller tillgången till Schengens informationssystem för de organ som ansvarar för att utfärda 

registreringsbevis för fordon i medlemsstaterna. 

 

2. Coreper bekräftade den politiska överenskommelsen om detta utkast till förordning 

den 9 november 2004. Rådet kommer att anta sin gemensamma ståndpunkt 

den 22 december 2004 efter juristlingvisternas slutgranskning. 

 

ÄNDRINGAR 

 

3. Parlamentet avgav sitt yttrande1 den 1 april 2004 och föreslog 10 ändringar.2 

 

4. Alla ändringar som föreslagits av parlamentet och som kan godtas av kommissionen 

(ändringarna 1, 2, 3, 5, 6 och 7) har förts in i texten. Ändring 8, som kommissionen3 har 

meddelat att den inte kan godta men som kommissionens enheter har uppgett är godtagbar, 

har också förts in i den gemensamma ståndpunkten. 

 

5. Övriga ändringar (ändringarna 4, 10 och 11), som kommissionen inte kunde godta, har inte 

införts i den gemensamma ståndpunkten eftersom den rättsliga grunden i det nuvarande 

utkastet till förordning inte anses vara korrekt och tillräcklig för dessa bestämmelser. 

                                                 
1  Ännu inte offentliggjort i EUT. 
2  Resultatet av Europarlamentets första behandling återges i dok. 7956/04 CODEC 485 

SIRIS 49 COMIX 231. 
3  Se dok. 7956/04 CODEC 485 SIRIS 49 COMIX 231. 
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6. När det gäller ändring 4 är rådet emellertid medvetet om att förordningen i dess nuvarande 

lydelse förutsätter att de relevanta bestämmelserna i utkastet till rådets beslut om införande av 

ett antal nya funktioner för Schengens informationssystem, bland annat i kampen mot 

terrorism har blivit tillämpliga innan förordningen träder i kraft. Eftersom det råder enighet 

om utkastet till rådets beslut, som kommer att antas så snart en kvarstående 

parlamentsreservation har dragits tillbaka, vill rådet behålla den nuvarande texten. Frågan 

kommer på nytt att diskuteras ingående vid andra behandlingen, mot bakgrund av de framsteg 

som då gjorts med det ovannämnda utkastet till rådets beslut. 

 

________________________ 

 





 
15790/04  mas/GBC/chs 1 
 DG H   SV 

 

EUROPEISKA
UNIONENS RÅD

Bryssel den 8 december 2004 (13.12) 
(OR. en) 

Interinstitutionellt ärende: 
2003/0198 (COD)  

15790/04 
 
 
 
 

  
SIRIS 139 
CODEC 1324 
COMIX 747 

 
I/A-PUNKTSNOT 
från: Generalsekretariatet 
till: Coreper/rådet 
Föreg. dok. nr: 14238/04 SIRIS 120 CODEC 1205 COMIX 663 

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

Ärende: Antagande av rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av 
Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av konventionen om 
tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 om gradvis avskaffande av 
kontroller vid de gemensamma gränserna vad gäller tillgången till Schengens 
informationssystem för de organ som ansvarar för att utfärda registreringsbevis 
för fordon i medlemsstaterna 

 
 

1. Den 3 september 2003 förelade kommissionen rådet förslaget, som grundar sig på 

artikel 71.1 d i EG-fördraget. 

 

2. Europaparlamentet yttrade sig den 1 april 2004 och Europeiska ekonomiska och sociala 

kommittén den 31 mars 2004. Regionkommittén har ännu inte yttrat sig. 

 

3. Den 9 november 2004 nådde Coreper enhällig politisk överenskommelse om rådets 

gemensamma ståndpunkt om förslaget. 
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4. Texten har genomgått juristlingvisternas sedvanliga granskning och återfinns i 

dokument 14238/04 SIRIS 120 CODEC 1205 COMIX 663. Motiveringen har tillfogats 

dokumentet. 

 

5. Coreper uppmanas att anmoda rådet att 

– anta rådets gemensamma ståndpunkt om utkastet till förordning samt motiveringen 

enligt dokument 14238/04 SIRIS 120 CODEC 1205 COMIX 663 + ADD 1, 

– notera uttalandet i bilagan som skall tas till protokollet för det rådsmöte vid vilket den 

gemensamma ståndpunkten antas. 

 

___________ 
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BILAGA 

 

 

UTTALANDE FRÅN DEN ÖSTERRIKISKA OCH DEN TYSKA DELEGATIONEN 

 

Tyskland och Österrike påpekar att de anser att, när det gäller sammanhang, innehåll och syfte skall 

den rättsakt som gäller tillgång till Schengens informationssystem för de organ som ansvarar för att 

utfärda registreringsbevis för fordon i medlemsstaterna klassificeras som polissamarbete och 

rättsligt samarbete enligt avdelning VI i Fördraget om Europeiska unionen och att den rättsliga 

grunden skulle ha varit artikel 30.1 a och 30.1 b i EU-fördraget. Antagandet av denna rättsakt 

innebär inte något prejudikat för framtida rättsakter. 

 

 

________________________ 
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ansvarar för att utfärda registreringsbevis för fordon i medlemsstaterna 
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2003/0198 COD 

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET 
 

enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget 
 

om 

rådets gemensamma ståndpunkt om antagande av ett förslag till Europaparlamentets 
och rådets förordning om ändring av konventionen om tillämpning av Schengenavtalet 

av den 14 juni 1985 om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma 
gränserna vad gäller tillgången till Schengens informationssystem för de organ som 

ansvarar för att utfärda registreringsbevis för fordon i medlemsstaterna 

1. BAKGRUND 

Datum för överlämnande av förslaget till Europaparlamentet och 
rådet (dokument KOM(2003) 510 rev 1 – 2003/0198 COD – rev 1): 

3 september 2003 

Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande: 27 februari 2004 

Datum för Europaparlamentets första behandling av yttrandet: 1 april 2004 

Datum för antagande av den gemensamma ståndpunkten: 22 december 2004 

2. INLEDNING 

(1)  Den 3 september 2003 överlämnade kommissionen till rådet ett förslag till 
Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av konventionen om 
tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 om gradvis avskaffande av 
kontroller vid de gemensamma gränserna vad gäller tillgången till Schengens 
informationssystem för de organ som ansvarar för att utfärda registreringsbevis för 
fordon i medlemsstaterna. 

(2)  Det allmänna syftet med förslaget är att ändra Schengenkonventionen för att förbättra 
samarbetet mellan medlemsstaterna och därigenom den inre marknadens funktion. De 
särskilda syftena är följande: För det första bidrar detta förslag till genomförandet av 
den gemensamma transportpolitiken genom att tillhandahålla medlemsstaterna 
ytterligare metoder för att bistå varandra vid omregistrering av motorfordon och 
därigenom underlätta ömsesidigt erkännande av registreringsbevis som utfärdats i en 
annan medlemsstat. För det andra betecknar detta förslag en utveckling av 
Schengenregelverket i den mening som avses i rådets beslut 1999/436/EG.1 Det är ett 
konkret bidrag till en rad andra initiativ för att utveckla Schengenregelverket i syfte att 

                                                 
1 Rådets beslut 1999/436/EG av den 20 maj 1999 om fastställande, i enlighet med relevanta 

bestämmelser i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och Fördraget om Europeiska 
unionen, av rättslig grund för samtliga bestämmelser och beslut som utgör Schengenregelverket. EGT 
L 176, 10.7.1999, s. 17-30.  
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utöka funktionerna i SIS. För det tredje kommer förslaget att bidra till att uppnå de mål 
som fastställdes av Europeiska rådet i Tammerfors, särskilt det mål som angavs i 
avdelning C ("Kamp mot brottsligheten i hela unionen"), kapitel IX ("Utökat 
samarbete när det gäller brottsbekämpning"), punkt 43: "Samarbetet mellan 
medlemsstaternas myndigheter vid utredningar av gränsöverskridande brottslighet i 
varje medlemsstat bör leda till största möjliga nytta".  

3. ÄNDRINGSFÖRSLAG 

(1) Europaparlamentet lämnade sitt yttrande den 1 april 2004 med tio ändringsförslag.2  

(2)  Alla ändringsförslag från parlamentet som kan godtas av kommissionen 
(ändringsförslag nr 1, 2, 3, 5, 6 och 7) har förts in i texten. Också ändringsförslag 8 har 
förts in i den gemensamma ståndpunkten.  

(3) Övriga ändringsförslag (ändringsförslag 4, 10 och 11) kunde inte godtas av 
kommissionen och har därför inte förts in i den gemensamma ståndpunkten eftersom 
den rättsliga grunden i det nuvarande förslaget till förordning inte anses vara korrekt 
och tillräcklig för dessa bestämmelser.  

(4) Rådets ytterligare ändringar godtas av kommissionen, främst strykningen av "eller 
ogiltiga” i skäl 6, ändringen av skäl 7 och 15, strykningen av "eller ogiltiga” i artikel 1, 
artikel 102a.1 c, ändringen av "och vidarebefordra dem till dessa organ” i artikel 1, 
artikel 102a.2 samt ändringen av artikel 2.3, 2.4 och 2.5. 

4. SLUTSATSER 
Den gemensamma ståndpunkten antogs enhälligt av rådet den 22 december 2004. 

Kommissionen stödjer den gemensamma ståndpunkten. 

                                                 
2 Resultatet av Europaparlamentets första behandling finns i dokument 7965/04 CODEC 485 SIRIS 49 

COMIX 231. 




