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Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par dalībvalstu dienestu, kas ir atbildīgi 
par transportlīdzekļu reģistrācijas apliecību izdošanu, piekļuvi otrās paaudzes Šengenas 
informācijas sistēmai (SIS II)

Regulas priekšlikums (KOM(2005)0237 – C6-0175/2005 – 2005/0104(COD))

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījumu iesniedza Edith Mastenbroek

Grozījums Nr. 10
7. apsvērums

(7) Valdības vai nevalstiskajiem dienestiem, 
kas skaidri noteikti šim mērķim un 
dalībvalstīs ir atbildīgi par transportlīdzekļu 
reģistrācijas apliecību izdošanu, ir jābūt 
piekļuvei SIS II ietvertajiem datiem attiecībā 
uz mehāniskajiem transportlīdzekļiem ar 
cilindra jaudu, kas pārsniedz 50 cm3, 
piekabēm un dzīvojamām piekabēm ar 
pašmasu, kas pārsniedz 750 kg, un 
transportlīdzekļu reģistrācijas apliecībām un 
transportlīdzekļu numuru zīmēm, kas ir 
tikušas nozagtas, nelikumīgi piesavinātas vai 
nederīgas, lai dotu iespēju tiem pārbaudīt, 
vai reģistrācijai uzrādītie transportlīdzekļi 
nav bijuši nozagti, nelikumīgi piesavināti vai 
pazaudēti.

(7) Valdības vai nevalstiskajiem dienestiem, 
kas skaidri noteikti šim mērķim un 
dalībvalstīs ir atbildīgi par transportlīdzekļu 
reģistrācijas apliecību izdošanu, ir jābūt 
netiešai piekļuvei SIS II ietvertajiem datiem 
attiecībā uz mehāniskajiem 
transportlīdzekļiem ar cilindra tilpumu, kas 
pārsniedz 50 cm3, piekabēm un dzīvojamām 
piekabēm ar pašmasu, kas pārsniedz 750 kg, 
un transportlīdzekļu reģistrācijas apliecībām 
un transportlīdzekļu numuru zīmēm, kas ir 
tikušas nozagtas, nelikumīgi piesavinātas vai 
nederīgas, lai dotu iespēju tiem pārbaudīt, 
vai reģistrācijai uzrādītie transportlīdzekļi 
nav bijuši nozagti, nelikumīgi piesavināti vai 
pazaudēti.
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Grozījumu iesniedza Edith Mastenbroek

Grozījums Nr. 11
8. apsvērums

(8) Tālab ir nepieciešams piešķirt 
minētajiem dienestiem piekļuvi šiem datiem 
un ļaut tiem izmantot datus administratīviem 
mērķiem, pareizi izsniedzot 
transportlīdzekļu reģistrācijas apliecības.

(8) Tālab ir nepieciešams piešķirt 
minētajiem dienestiem netiešu piekļuvi šiem 
datiem, ar varas iestādes starpniecību, 
kurai ir piešķirta piekļuve saskaņā ar 
Lēmumu 2006/XX/TI un kura ir atbildīga 
par atbilstības nodrošināšanu dalībvalstu 
drošības un konfidencialitātes 
noteikumiem, kā minēts attiecīgā lēmuma 
10. pantā, un ļaut tiem izmantot datus 
administratīviem mērķiem, pareizi 
izsniedzot transportlīdzekļu reģistrācijas 
apliecības.

Or. en

Grozījumu iesniedza Edith Mastenbroek

Grozījums Nr. 12
9. apsvērums

(9) Tāpēc, ja dalībvalstu dienesti, kas ir 
atbildīgi par transportlīdzekļu reģistrācijas 
apliecību izdošanu, ir nevalstiskas 
institūcijas, šāda piekļuve ir jāpiešķir 
netieši, tas ir, ar varas iestādes 
starpniecību, kurai ir piešķirta piekļuve 
saskaņā ar Lēmumu 2006/XX/TI un kas ir 
atbildīga par atbilstības nodrošināšanu 
dalībvalstu drošības un konfidencialitātes 
likumiem. 

svītrots

Or. en
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Grozījumu iesniedza Edith Mastenbroek

Grozījums Nr. 13
12. apsvērums

(12) Tā kā veicamā pasākuma mērķus, proti, 
piekļuves piešķiršana SIS II dalībvalstu 
dienestiem, kas ir atbildīgi par reģistrācijas 
apliecību izdošanu, lai atvieglotu to 
uzdevumus saskaņā ar Direktīvu 
1999/37/EK, nevar pietiekami sasniegt 
dalībvalstīs un tādēļ SIS rakstura dēļ to kā 
kopēju informācijas sistēmu var īstenot tikai 
Kopienas līmenī, Kopiena drīkst pieņemt 
pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes 
principu, kā noteikts Līguma 5. pantā. 
Saskaņā ar proporcionalitātes principu, kā 
noteikts minētajā pantā, šī regula nepārkāpj 
to, kas ir nepieciešams, lai sasniegtu minēto 
mērķi.

(12) Tā kā veicamā pasākuma mērķus, proti, 
netiešas piekļuves piešķiršana SIS II 
dalībvalstu dienestiem, kas ir atbildīgi par 
reģistrācijas apliecību izdošanu, lai 
atvieglotu to uzdevumus saskaņā ar 
Direktīvu 1999/37/EK, nevar pietiekami 
sasniegt dalībvalstīs un tādēļ SIS rakstura 
dēļ to kā kopēju informācijas sistēmu var 
īstenot tikai Kopienas līmenī, Kopiena drīkst 
pieņemt pasākumus saskaņā ar 
subsidiaritātes principu, kā noteikts Līguma 
5. pantā. Saskaņā ar proporcionalitātes 
principu, kā noteikts minētajā pantā, šī 
regula nepārkāpj to, kas ir nepieciešams, lai 
sasniegtu minēto mērķi.

Or. en

Grozījumu iesniedza Edith Mastenbroek

Grozījums Nr. 14
1. panta 1. līdz 3. punkts

1. Neatkarīgi no Lēmuma 2006/XX/TI 35. 
un 37. panta un 40. panta 1. punkta 
dalībvalstu dienestiem, kas ir atbildīgi par 
transportlīdzekļu reģistrācijas apliecību 
izdošanu, kā minēts Direktīvā 1999/37/EK, 
ir piekļuve datiem, kas ievadīti SIS II 
saskaņā ar minētā Lēmuma 35. panta a), b) 
un f) punktiem, tikai tādēļ, lai pārbaudītu, 
vai reģistrācijai uzrādītie transportlīdzekļi ir 
tikuši nozagti, nelikumīgi piesavināti vai 
pazaudēti.

1. Neatkarīgi no Lēmuma 2006/XX/TI 35. 
un 37. panta un 40. panta 1. punkta 
dalībvalstu dienestiem,
kas ir atbildīgi par transportlīdzekļu 
reģistrācijas apliecību izdošanu, kā
minēts Direktīvā 1999/37/EK, ir netieša
piekļuve datiem, kas ievadīti SIS II saskaņā 
ar minētā Lēmuma 35. panta a), b) un 
f) punktiem, tikai tādēļ, lai pārbaudītu, vai 
reģistrācijai uzrādītie transportlīdzekļi ir 
tikuši nozagti, nelikumīgi piesavināti vai 
pazaudēti.

Ievērojot 2. punktu, katras dalībvalsts tiesību 
akti reglamentē dalībvalsts minēto dienestu 
piekļuvi minētājiem datiem.

Ievērojot 2. punktu, katras dalībvalsts tiesību 
akti reglamentē dalībvalsts minēto dienestu 
piekļuvi minētājiem datiem.
.

2. 1. punktā minētajiem dienestiem, kas ir 
valdības dienesti, ir tiesības tieši piekļūt SIS 

2. 1. punktā minētajiem dienestiem, kas ir 
valdības vai nevalstiski dienesti ir tiesības 
netieši piekļūt SIS II ievadītajiem datiem 
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II ievadītajiem datiem. tikai ar tās varas iestādes starpniecību, kas 
minēta attiecīgā lēmuma 37. pantā. 
Minētajai varas iestādei ir tiesības tieši 
piekļūt datiem un nodot tos dienestam. 
Attiecīgā dalībvalsts garantē, ka dienests un 
tā darbinieki tiek lūgti ievērot jebkādus 
ierobežojumus par pieļaujamo datu 
izmantošanu, ko tiem sniegusi sabiedriskā 
iestāde.

3. 1. punktā minētajiem dienestiem, kas ir 
nevalstiski dienesti, ir tiesības piekļūt SIS 
II ievadītajiem datiem tikai ar tās varas 
iestādes starpniecību, kas minēta attiecīgā 
lēmuma 37. pantā. Minētājai varas iestādei 
ir tiesības tieši piekļūt datiem un nodot tos 
dienestam. Attiecīgā dalībvalsts garantē, ka 
dienests un tā darbinieki tiek lūgti ievērot 
jebkādus ierobežojumus par pieļaujamo 
datu izmantošanu, ko tiem sniegusi 
sabiedriskā iestāde.

Or. en


