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Voorstel voor een verordening (COM(2005)0237 – C6-0175/2005 – 2005/0104(COD))

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Edith Mastenbroek

Amendement 10
Overweging 7

(7) Daartoe duidelijk aangewezen 
overheidsinstanties of niet 
overheidsinstanties die in de lidstaten belast 
zijn met de afgifte van kentekenbewijzen 
van voertuigen moeten toegang hebben tot in 
SIS II opgenomen gegevens betreffende 
motorvoertuigen met een cilinderinhoud van 
meer dan 50 cc, aanhangers en caravans met 
een ledig gewicht van meer dan 750 kg en 
voertuigregistratiebewijzen en 
voertuigkentekenplaten die gestolen, 
verduisterd of anderszins vermist zijn dan 
wel ongeldig zijn gemaakt om te kunnen 
nagaan of voertuigen die ter registratie 

(7) Daartoe duidelijk aangewezen 
overheidsinstanties of niet-
overheidsinstanties die in de lidstaten belast 
zijn met de afgifte van kentekenbewijzen 
van voertuigen moeten indirecte toegang 
hebben tot in SIS II opgenomen gegevens 
betreffende motorvoertuigen met een 
cilinderinhoud van meer dan 50 cc, 
aanhangers en caravans met een ledig 
gewicht van meer dan 750 kg en 
voertuigregistratiebewijzen en 
voertuigkentekenplaten die gestolen, 
verduisterd of anderszins vermist zijn dan 
wel ongeldig zijn gemaakt om te kunnen 
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worden aangemeld niet gestolen, verduisterd 
of anderszins vermist zijn.

nagaan of voertuigen die ter registratie 
worden aangemeld niet gestolen, verduisterd 
of anderszins vermist zijn.

Or. en

Amendement ingediend door Edith Mastenbroek

Amendement 11
Overweging 8

(8) Daartoe moeten deze instanties toegang 
krijgen tot dergelijke gegevens en moet hun 
worden toegestaan deze gegevens te 
gebruiken voor een administratief doel, 
namelijk de correcte afgifte van 
kentekenbewijzen.

(8) Daartoe moeten deze instanties indirecte
toegang krijgen tot dergelijke gegevens via 
een autoriteit die overeenkomstig Besluit 
2006/XX/JBZ toegang heeft tot SIS II en 
toeziet op de inachtneming van de 
beveiligings- en 
vertrouwelijkheidsvoorschriften van de 
lidstaten, zoalsbedoeld in artikel 10 van 
genoemd besluit en moet hun worden 
toegestaan deze gegevens te gebruiken voor 
een administratief doel, namelijk de correcte 
afgifte van kentekenbewijzen.

Or. en

Amendement ingediend door Edith Mastenbroek

Amendement 12
Overweging 9

(9) Indien de instanties die in de lidstaten 
belast zijn met de afgifte van 
kentekenbewijzen van voertuigen geen 
overheidsinstanties zijn, moet hun slechts 
indirecte toegang worden verleend via een 
autoriteit die overeenkomstig Besluit 
2006/XX/JBZ toegang heeft tot SIS II en 
toeziet op de inachtneming van de 
beveiligings- en 
vertrouwelijkheidsvoorschriften van de 
lidstaten.

schrappen

Or. en



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

NL

Amendement ingediend door Edith Mastenbroek

Amendement 13
Overweging 12

(12) Aangezien het doel van de geplande 
maatregel, namelijk de instanties die in de 
lidstaten belast zijn met de afgifte van 
kentekenbewijzen toegang geven tot SIS II 
om hun taken uit hoofde van Richtlijn 
1999/37/EG gemakkelijker uitvoerbaar te 
maken, niet voldoende door de lidstaten kan 
worden verwezenlijkt en derhalve vanwege 
de aard van SIS als een gemeenschappelijk 
informatiesysteem alleen op communautair 
niveau kan worden verwezenlijkt, kan de 
Gemeenschap overeenkomstig het in 
artikel 5 van het EG Verdrag neergelegde 
subsidiariteitsbeginsel maatregelen treffen. 
Overeenkomstig het in artikel 5 van het EG-
Verdrag neergelegde evenredigheidsbeginsel 
gaat deze verordening niet verder dan nodig 
is om dit doel te verwezenlijken.

(12) Aangezien het doel van de geplande 
maatregel, namelijk de instanties die in de 
lidstaten belast zijn met de afgifte van 
kentekenbewijzen indirecte toegang geven 
tot SIS II om hun taken uit hoofde van 
Richtlijn 1999/37/EG gemakkelijker 
uitvoerbaar te maken, niet voldoende door 
de lidstaten kan worden verwezenlijkt en 
derhalve vanwege de aard van SIS als een 
gemeenschappelijk informatiesysteem alleen 
op communautair niveau kan worden 
verwezenlijkt, kan de Gemeenschap 
overeenkomstig het in artikel 5 van het EG 
Verdrag neergelegde subsidiariteitsbeginsel 
maatregelen treffen. Overeenkomstig het in 
artikel 5 van het EG-Verdrag neergelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat deze 
verordening niet verder dan nodig is om dit 
doel te verwezenlijken.

Or. en

Amendement ingediend door Edith Mastenbroek

Amendement 14
Artikel 1, leden 1 t/m 3

1. In afwijking van de artikelen 35 en 37 en 
artikel 40, lid 1, van Besluit 2006/XX/JBZ, 
hebben de instanties die in de lidstaten belast 
zijn met de afgifte van kentekenbewijzen 
van voertuigen zoals bedoeld in Richtlijn 
1999/37/EG toegang tot de gegevens die 
overeenkomstig artikel 35, onder a), b) en f), 
van dat besluit in SIS II zijn opgenomen, 
met als enig doel na te gaan of voertuigen 
die ter registratie bij hen worden aangemeld 
niet gestolen, verduisterd of anderszins 
vermist zijn.

1. In afwijking van de artikelen 35 en 37 en 
artikel 40, lid 1, van Besluit 2006/XX/JBZ, 
hebben de instanties die in de lidstaten belast 
zijn met de afgifte van kentekenbewijzen 
van voertuigen zoals bedoeld in Richtlijn 
1999/37/EG indirecte toegang tot de 
gegevens die overeenkomstig artikel 35, 
onder a), b) en f), van dat besluit in SIS II 
zijn opgenomen, met als enig doel na te gaan 
of voertuigen die ter registratie bij hen 
worden aangemeld niet gestolen, verduisterd 
of anderszins vermist zijn.

Onverminderd lid 2 wordt de toegang tot Onverminderd lid 2 wordt de toegang tot 
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deze gegevens voor deze instanties geregeld 
bij nationaal recht.

deze gegevens voor deze instanties geregeld 
bij nationaal recht.

2. Indien de in lid 1 bedoelde instanties 
overheidsinstanties zijn, hebben zij directe
toegang tot de in SIS II opgenomen 
gegevens.

2. Indien de in lid 1 bedoelde instanties 
overheids- of niet-overheidsinstanties zijn, 
hebben zij indirecte toegang tot de in SIS II 
opgenomen gegevens. 

3. Indien de in lid 1 bedoelde instanties 
geen overheidsinstanties zijn, hebben zij 
alleen toegang tot de in SIS II opgenomen 
gegevens via een autoriteit in de zin van 
artikel 37 van bovengenoemd besluit. Deze 
autoriteit heeft directe toegang tot de 
gegevens en mag deze doorgeven aan de 
betrokken instantie. De betrokken lidstaat 
ziet erop toe dat de niet overheidsinstantie 
en de werknemers daarvan verplicht zijn 
eventuele beperkingen ten aanzien van het 
gebruik van de gegevens die door de 
openbare autoriteit worden verstrekt, in 
acht te nemen.

Or. en


