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Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração apresentada por Edith Mastenbroek

Alteração 10
Considerando 7

(7) Os serviços públicos e não públicos 
claramente identificados para este efeito e 
competentes para a emissão dos certificados 
de matrícula dos veículos nos 
Estados-Membros devem dispor de acesso 
aos dados do SIS II sobre os veículos a 
motor com cilindrada superior a 50 cc, os 
reboques e caravanas cujo peso em vazio 
seja superior a 750 kg e os certificados e 
chapas de matrícula dos veículos roubados, 
desviados, extraviados ou invalidados, de 
modo a verificar se os veículos que lhes são 
apresentados para matrícula foram roubados, 

(7) Os serviços públicos e não públicos 
claramente identificados para este efeito e 
competentes para a emissão dos certificados 
de matrícula dos veículos nos 
Estados-Membros devem dispor de acesso 
indirecto aos dados do SIS II sobre os 
veículos a motor com cilindrada superior a 
50 cc, os reboques e caravanas cujo peso em 
vazio seja superior a 750 kg e os certificados 
e chapas de matrícula dos veículos roubados, 
desviados, extraviados ou invalidados, de 
modo a verificar se os veículos que lhes são 
apresentados para matrícula foram roubados, 
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desviados ou extraviados. desviados ou extraviados.

Or. en

Alteração apresentada por Edith Mastenbroek

Alteração 11
Considerando 8

(8) Para este efeito, é necessário conceder a 
esses serviços o acesso aos referidos dados, 
permitindo-lhes utilizá-los para fins 
administrativos tendo em vista a emissão 
adequada de certificados de matrícula dos 
veículos.

(8) Para este efeito, é necessário conceder a 
esses serviços o acesso indirecto aos 
referidos dados, por intermédio de uma 
autoridade à qual tenha sido concedido o 
acesso em conformidade com a Decisão 
2006/XX/JAI e que seja responsável por 
assegurar a observância das normas de 
segurança e de confidencialidade dos 
Estados-Membros, nos termos do artigo 10º 
dessa decisão, permitindo-lhes utilizá-los 
para fins administrativos tendo em vista a 
emissão adequada de certificados de 
matrícula dos veículos.

Or. en

Alteração apresentada por Edith Mastenbroek

Alteração 12
Considerando 9

(9) Na medida em que os serviços 
competentes para a emissão dos certificados 
de matrícula dos veículos nos 
Estados-Membros não sejam autoridades 
públicas, esse acesso deve ser concedido de 
forma indirecta, ou seja, por intermédio de 
uma autoridade à qual tenha sido concedido 
o acesso em conformidade com a Decisão 
2006/XX/JAI e que seja responsável por 
assegurar a observância das normas de 
segurança e de confidencialidade dos 
Estados-Membros. 

Suprimido
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Or. en

Alteração apresentada por Edith Mastenbroek

Alteração 13
Considerando 12

(12) Como o objectivo da acção proposta, ou 
seja, a concessão de acesso ao SIS II aos 
serviços dos Estados-Membros competentes 
para a emissão dos certificados de matrícula 
dos veículos, a fim de lhes facilitar as tarefas 
que lhes incumbem por força da Directiva 
1999/37/CE, não pode ser suficientemente 
realizado pelos Estados-Membros e pode, 
pois, devido à própria natureza do SIS 
enquanto sistema de informação comum, ser 
mais bem alcançado ao nível comunitário, a 
Comunidade pode tomar medidas em 
conformidade com o princípio da 
subsidiariedade consagrado no artigo 5.º do 
Tratado. Em conformidade com o princípio 
da proporcionalidade, enunciado nesse 
mesmo artigo, o presente regulamento não 
excede o necessário para atingir esse 
objectivo.

(12) Como o objectivo da acção proposta, ou 
seja, a concessão de acesso indirecto ao SIS 
II aos serviços dos Estados-Membros 
competentes para a emissão dos certificados 
de matrícula dos veículos, a fim de lhes 
facilitar as tarefas que lhes incumbem por 
força da Directiva 1999/37/CE, não pode ser 
suficientemente realizado pelos 
Estados-Membros e pode, pois, devido à 
própria natureza do SIS enquanto sistema de 
informação comum, ser mais bem alcançado 
ao nível comunitário, a Comunidade pode 
tomar medidas em conformidade com o 
princípio da subsidiariedade consagrado no
artigo 5.º do Tratado. Em conformidade com 
o princípio da proporcionalidade, enunciado 
nesse mesmo artigo, o presente regulamento 
não excede o necessário para atingir esse 
objectivo.

Or. en

Alteração apresentada por Edith Mastenbroek

Alteração 14
Artigo 1, nºs 1 a 3

1. Sem prejuízo do disposto nos artigos 35.º 
e 37.º e no n.º 1 do artigo 40.º da Decisão 
2006/XX/JAI, os serviços dos 
Estados-Membros competentes para a 
emissão dos certificados de matrícula dos 
veículos, referidos na Directiva 1999/37/CE, 
têm acesso aos dados introduzidos no SIS II 
em conformidade com as alíneas a), b) e f) 
do artigo 35.º dessa decisão exclusivamente 
para verificar se os veículos que lhes são 

1. Sem prejuízo do disposto nos artigos 35.º 
e 37.º e no n.º 1 do artigo 40.º da Decisão 
2006/XX/JAI, os serviços dos 
Estados-Membros competentes para a 
emissão dos certificados de matrícula dos 
veículos, referidos na Directiva 1999/37/CE, 
têm acesso indirecto aos dados introduzidos 
no SIS II em conformidade com as alíneas 
a), b) e f) do artigo 35.º dessa decisão 
exclusivamente para verificar se os veículos 
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apresentados para matrícula foram roubados, 
desviados ou extraviados.

que lhes são apresentados para matrícula 
foram roubados, desviados ou extraviados.

Sem prejuízo do disposto no n.º 2, o acesso a 
estes dados pelos serviços referidos é 
regulamentado pelo direito nacional de cada 
Estado-Membro.

Sem prejuízo do disposto no n.º 2, o acesso a 
estes dados pelos serviços referidos é 
regulamentado pelo direito nacional de cada 
Estado-Membro.

2. Os serviços referidos no n.º 1 que são 
serviços públicos dispõem do direito de 
consultar directamente os dados inseridos 
no SIS II.

2. Os serviços referidos no n.º 1 que são 
serviços públicos ou não públicos têm 
acesso indirecto aos dados inseridos no SIS 
II por intermédio de uma das autoridades 
referidas no artigo 37.º dessa decisão. Essa 
autoridade dispõe do direito de consultar 
directamente os dados e de os transmitir ao 
serviço em causa. O Estado-Membro em 
causa assegurará que o serviço e o seu 
pessoal respeitam quaisquer limitações de 
utilização dos dados que lhes sejam 
comunicados pela autoridade pública.

3. Os serviços referidos no n.º 1 que não 
são serviços públicos só dispõem do direito 
de acesso aos dados inseridos no SIS II por 
intermédio de uma das autoridades 
referidas no artigo 37.º dessa decisão. Essa 
autoridade dispõe do direito de consultar 
directamente os dados e de os transmitir ao 
serviço em causa. O Estado-Membro em 
causa assegurará que o serviço e o seu 
pessoal respeitam quaisquer limitações de 
utilização dos dados que lhes sejam 
comunicados pela autoridade pública.

Or. en


