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Ændringsforslag 10
Betragtning 7

(7) Offentlige tjenester og andre klart 
identificerede tjenester i den henseende, der i 
medlemsstaterne har ansvaret for udstedelse 
af registreringsattester for motorkøretøjer, 
bør have adgang til oplysninger i SIS II om 
motorkøretøjer med et slagvolumen på over 
50 cm3, påhængsvogne og campingvogne 
med en egenvægt på over 750 kg og 
køretøjers registreringsattester og 
nummerplader, der er stjålne, ulovligt 
handlede, forsvundne eller ugyldiggjorte, 
således at de har mulighed for at kontrollere, 
om køretøjer, der ønskes registreret, er 
stjålne, ulovligt handlede eller forsvundne.

(7) Offentlige tjenester og andre klart 
identificerede tjenester i den henseende, der i 
medlemsstaterne har ansvaret for udstedelse 
af registreringsattester for motorkøretøjer, 
bør have indirekte adgang til oplysninger i 
SIS II om motorkøretøjer med et 
slagvolumen på over 50 cm3, påhængsvogne 
og campingvogne med en egenvægt på over 
750 kg og køretøjers registreringsattester og 
nummerplader, der er stjålne, ulovligt 
handlede, forsvundne eller ugyldiggjorte, 
således at de har mulighed for at kontrollere, 
om køretøjer, der ønskes registreret, er 
stjålne, ulovligt handlede eller forsvundne.

Or. en
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Ændringsforslag af Edith Mastenbroek

Ændringsforslag 11
Betragtning 8

(8) I den henseende er det nødvendigt, at 
disse tjenester får adgang til disse 
oplysninger og mulighed for at benytte 
oplysningerne til administrative formål med 
henblik på korrekt udstedelse af 
registreringsattester for motorkøretøjer.

(8) I den henseende er det nødvendigt, at 
disse tjenester får indirekte adgang til disse 
oplysninger gennem en af de myndigheder, 
der er tildelt adgang i overensstemmelse 
med afgørelse 2006/XX/JLS, og som har 
ansvaret for at sikre overensstemmelse med 
medlemsstaternes regler om sikkerhed og 
fortrolighed, jf. afgørelsens artikel 10, og 
mulighed for at benytte oplysningerne til 
administrative formål med henblik på 
korrekt udstedelse af registreringsattester for 
motorkøretøjer.

Or. en

Ændringsforslag af Edith Mastenbroek

Ændringsforslag 12
Betragtning 9

(9) Hvis de tjenester i medlemsstaterne, der 
har ansvaret for udstedelse af 
registreringsattester for motorkøretøjer, 
ikke er offentlige tjenester, skal en sådan 
adgang tildeles indirekte, dvs. gennem en af 
de myndigheder, der er tildelt adgang i 
overensstemmelse med afgørelse 
2006/XX/JLS, og som har ansvaret for at 
sikre overensstemmelse med 
medlemsstaternes regler om sikkerhed og 
fortrolighed.

udgår

Or. en

Ændringsforslag af Edith Mastenbroek

Ændringsforslag 13
Betragtning 12



AM\612226DA.doc 3/4 PE 372.148v01-00

DA

(12) Da målet for den påtænkte handling, 
nemlig at give de tjenester i 
medlemsstaterne, der har ansvaret for 
udstedelse af registreringsattester, adgang til 
SIS II, så de lettere kan udføre de opgaver, 
der påhviler dem i henhold til direktiv 
1999/37/EF, ikke i tilstrækkelig grad kan 
opfyldes af medlemsstaterne og derfor, da 
SIS er et fælles informationssystem, kun kan 
gennemføres på fællesskabsplan, kan 
Fællesskabet træffe foranstaltninger i 
overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet, jf. EF-traktatens 
artikel 5. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke ud over, 
hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(12) Da målet for den påtænkte handling, 
nemlig at give de tjenester i 
medlemsstaterne, der har ansvaret for 
udstedelse af registreringsattester, indirekte
adgang til SIS II, så de lettere kan udføre de 
opgaver, der påhviler dem i henhold til 
direktiv 1999/37/EF, ikke i tilstrækkelig 
grad kan opfyldes af medlemsstaterne og 
derfor, da SIS er et fælles 
informationssystem, kun kan gennemføres 
på fællesskabsplan, kan Fællesskabet træffe 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet, jf. EF-traktatens 
artikel 5. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke ud over, 
hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

Or. en

Ændringsforslag af Edith Mastenbroek

Ændringsforslag 14
Artikel 1, stk. 1-3

1. Uanset artikel 35, 37 og 40, stk. 1, i 
afgørelse 2006/XX/JLS, skal de tjenester i 
medlemsstaterne, der har ansvaret for 
udstedelse af registreringsattester for 
motorkøretøjer som nævnt i direktiv 
1999/37/EF, have adgang til oplysningerne i 
SIS II i overensstemmelse med afgørelsens 
artikel 35, litra a), b) og f), med det ene 
formål at kontrollere, om køretøjer, der 
ønskes registreret, er stjålet, ulovligt handlet 
eller forsvundet.

1. Uanset artikel 35, 37 og 40, stk. 1, i 
afgørelse 2006/XX/JLS, skal de tjenester i 
medlemsstaterne, der har ansvaret for 
udstedelse af registreringsattester for 
motorkøretøjer som nævnt i direktiv 
1999/37/EF, have indirekte adgang til 
oplysningerne i SIS II i overensstemmelse 
med afgørelsens artikel 35, litra a), b) og f), 
med det ene formål at kontrollere, om 
køretøjer, der ønskes registreret, er stjålet, 
ulovligt handlet eller forsvundet.

De pågældende tjenesters adgang til de 
nævnte oplysninger er underlagt den enkelte 
medlemsstats nationale lovgivning, jf. dog 
stk. 2.

De pågældende tjenesters adgang til de 
nævnte oplysninger er underlagt den enkelte 
medlemsstats nationale lovgivning, jf. dog 
stk. 2.

2. Tjenester som omhandlet i stk. 1, der er 
statslige tjenester, skal have ret til at søge 
direkte i oplysningerne i SIS II.

2. Tjenester som omhandlet i stk. 1, der er 
statslige eller ikke-statslige tjenester, skal
kun have indirekte adgang til oplysningerne 
i SIS II via en af de myndigheder, der er 
omhandlet i afgørelsens artikel 37. 
Myndighederne skal have ret til direkte at 



PE 372.148v01-00 4/4 AM\612226DA.doc

DA

søge i oplysningerne og kunne tildele de 
omhandlede tjenester en sådan ret. 
Medlemsstaten sikrer, at tjenesten og dens 
ansatte er forpligtet til at overholde 
eventuelle begrænsninger i den brug, de 
må gøre af de oplysninger, som den 
offentlige myndighed har oversendt.

3. Tjenester som omhandlet i stk. 1, der 
ikke er statslige tjenester, skal kun have 
adgang til oplysninger i SIS II via en af de 
myndigheder, der er omhandlet i 
afgørelsens artikel 37. Myndighederne skal 
have ret til direkte at søge i oplysningerne 
og kunne tildele de omhandlede tjenester 
en sådan ret. Medlemsstaten sikrer, at 
tjenesten og dens ansatte er forpligtet til at 
overholde eventuelle begrænsninger i den 
brug, de må gøre af de oplysninger, som 
den offentlige myndighed har oversendt.

udgår

Or. en


