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PR_COD_1am

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene om elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der 
foreslås rettet med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om adgang til anden 
generation af Schengen-informationssystemet (SIS II) for
de tjenester i medlemsstaterne, der har ansvaret for udstedelse af registreringsattester 
for motorkøretøjer
(KOM(2005)0237 – C6–0175/2005 – 2005/0104(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2005)0237)1,

– der har fået forslaget forelagt af Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og 
EF-traktatens artikel 71 (C6-0175/2005),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender (A6–0000/2006),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 2

(2) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning XX/2006/EF og Rådets 
afgørelse 2006/XX/JLS om oprettelse, drift 
og brug af anden generation af Schengen 
informationssystemet (herefter kaldet "SIS 
II") udgør retsgrundlaget for SIS II, der er 
en delt database mellem medlemsstaterne, 
der bl.a. indeholder oplysninger om stjålne, 
ulovligt handlede eller forsvundne 
motorkøretøjer med et slagvolumen på 

(2) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning XX/2006/EF og Rådets 
afgørelse 2006/XX/JLS om oprettelse, drift 
og brug af anden generation af Schengen 
informationssystemet (herefter kaldet "SIS 
II") udgør retsgrundlaget for SIS II, der er 
en delt database mellem medlemsstaterne, 
der bl.a. indeholder oplysninger om stjålne, 
ulovligt handlede eller forsvundne 
motorkøretøjer med et slagvolumen på 
over 50 cm3, påhængsvogne med en 

  
1 EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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over 50 cm3. egenvægt på over 750 kg og 
campingvogne, og oplysninger om
køretøjers registreringsattester og 
nummerplader, der er stjålne, ulovligt 
handlede, forsvundne eller ugyldiggjorte.

Begrundelse

Alle de oplysninger i SIS II, som registreringsmyndighederne gives adgang til i henhold til 
denne forordning, bør anføres.

Ændringsforslag 2
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 adgang til 
oplysninger i SIS II om motorkøretøjer 
med et slagvolumen på over 50 cm3, 
påhængsvogne med en egenvægt på over 
750 kg og campingvogne 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.

Begrundelse

Ordlyden af denne betragtning er ændret, så den afspejler ændringen af Schengen-
konventionen i henhold til de såkaldte spanske initiativer (jf. artikel 1, nr. 7, litra b) i Rådets 
afgørelse 2005/211/RIA). Forskellen er, at de spanske initiativer medtager alle 
campingvogne, medens den gamle Schengen-konvention kun omfattede campingvogne med en 
egenvægt på over 750 kg.

Ændringsforslag 3
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 

(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 
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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.

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 som omhandlet i artikel 10 i 
denne afgørelse.

Begrundelse

Da reglerne om sikkerhed og fortrolighed bør behandles med varsomhed, bør der indføjes en 
nøjagtig henvisning.

Ændringsforslag 4
Betragtning 10

(10) Afgørelse 2006/XX/JLS definerer 
fremgangsmåden, hvis søgningen i SIS II 
viser, at der er indberettet en genstand i 
systemet.

(10) Afgørelse 2006/XX/JLS, særlig 
artikel 36, definerer fremgangsmåden, hvis 
søgningen i SIS II viser, at der er 
indberettet en genstand i systemet.

Begrundelse

Henvisningen er indføjet for at gøre teksten mere klar.

Ændringsforslag 5
Betragtning 12 a (ny)

(12a) I denne forordning overholdes de 
grundlæggende rettigheder og de 
principper, som bl.a. Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder anerkender som 
fællesskabsrettens almindelige principper.

Begrundelse

Denne standardbetragtning, som figurerer i forslaget til forordning og forslaget til afgørelse 
om SIS II, bør også figurere her.

Ændringsforslag 6
Artikel 1, stk. 1

1. Uanset artikel 35, 37 og 40, stk. 1, i 
afgørelse 2006/XX/JLS, skal de tjenester i 

1. Uanset artikel 35, 37 og 40, stk. 1, i 
afgørelse 2006/XX/JLS, skal de tjenester i 



PE 365.023v02-00 8/11 PR\609859DA.doc

DA

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.

medlemsstaterne, der har ansvaret for 
udstedelse af registreringsattester for 
motorkøretøjer som nævnt i direktiv 
1999/37/EF, have adgang til følgende 
oplysninger 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:

Begrundelse

Artikel 35, litra a), b) og f), omhandler flere oplysninger, end registreringsmyndighederne har 
adgang til i henhold til forordning 1160/2005 (f. eks. oplysninger om både, luftfartøjer og 
industriudstyr). Eftersom formålet ikke er at give registreringsmyndighederne adgang til flere 
oplysninger, angives det i de følgende ændringsforslag præcist, hvilke oplysninger de skal 
have adgang til.

Ændringsforslag 7
Artikel 1, stk. 1, litra a (nyt)

a) oplysninger om stjålne, ulovligt 
handlede eller forsvundne motorkøretøjer 
med et slagvolumen på over
50 cm3,

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslaget til artikel 1, stk. 1.

Ændringsforslag 8
Artikel 1, stk. 1, litra b (nyt)

b) oplysninger om stjålne, ulovligt 
handlede eller forsvundne påhængsvogne 
med en egenvægt på over 750 kg og 
campingvogne,

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslaget til artikel 1, stk. 1.

Ændringsforslag 9
Artikel 1, stk. 1, litra c (nyt)
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c) oplysninger om køretøjers 
registreringsattester og nummerplader, 
der er stjålne, ulovligt handlede, 
forsvundne eller ugyldiggjorte.

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslaget til artikel 1, stk. 1.
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BEGRUNDELSE

I. Baggrund

Europa-Parlamentet og Rådet vedtog i 2005 en forordning1, der giver de tjenester i 
medlemsstaterne, der har ansvaret for udstedelse af registreringsattester for motorkøretøjer, 
adgang til Schengen-informationssystemet (SIS). Formålet med ændringen af konventionen 
om gennemførelse af Schengen-aftalen (Schengen-konventionen) var at bekæmpe svig og 
ulovlig handel med stjålne køretøjer. Registreringsmyndighederne skulle således have bedre 
muligheder for at kontrollere, om et køretøj, der ønskes registreret, er stjålet, ulovligt handlet 
eller forsvundet.

Forordningen giver kun myndighederne adgang til visse kategorier af oplysninger i SIS2. Hvis 
registrering af køretøjer udøves af en privat enhed, vil denne enhed i modsætning til offentlige
myndigheder kun få indirekte adgang via en myndighed med adgang til SIS.

II. Det foreliggende forslag

Det foreliggende forslag skal sikre, at registreringstjenesterne også får adgang til anden 
generation af Schengen-informationssystemet (SIS II). SIS II er et IT-system, som er baseret 
på to forskellige retsakter under henholdsvis første søjle (forslag til forordning 
KOM(2005)236) og tredje søjle (forslag til afgørelse (KOM(2005)230). Det er af hensyn til 
retsgrundlaget (EF-traktatens artikel 71; transportpolitik) nødvendigt at vedtage et tredje 
instrument for de tjenester i medlemsstaterne, der har ansvaret for udstedelse af 
registreringsattester for motorkøretøjer.

Betragtning 2-53 etablerer sammenhængen mellem teksterne hænger på det retlige plan.

De retlige konsekvenser (for eksempel i tilfælde af, at en person forsøger at få en stjålen bil 
registreret) reguleres af forskellige tekster: Den nuværende retsakt ville give 
registreringsmyndigheden mulighed for at kontrollere, om et køretøj, der ønskes registreret, er 
stjålet. Hvis dette er tilfældet, er det den nationale lovgivning, der finder anvendelse (f.eks. 
gennem en politianmeldelse). Dette fremgår af artikel 1, stk. 4: Meddelelse af oplysninger, der 
er fremkommet under en søgning i SIS II, og som giver anledning til mistanke om en strafbar 
handling, fra de tjenester, der er omhandlet i stk. 1, til politimyndighederne eller de retlige 
myndigheder, er underlagt national lovgivning. Når sagen i overensstemmelse med national 
lovgivning er meldt til politiet, vil artikel 36 i afgørelsen under tredje søjle (jf. betragtning 10 
i den foreliggende retsakt) finde anvendelse (politiet kontakter via Sirene-myndigheden den 
myndighed, der indlæste oplysningerne om den stjålne bil).

  
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1160/2005 af 6. juli 2005 om ændring af konventionen om 
gennemførelse af Schengen-aftalen af 14. juni 1985 om gradvis
ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser med hensyn til adgang til Schengen-
informationssystemet for de tjenester i medlemsstaterne, der har ansvaret for udstedelse af
registreringsattester for motorkøretøjer.
2 Oplysninger 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.
3 Dette er ikke noget problem i den nuværende Schengen-konventionen, eftersom konventionen stadig eksisterer 
som én tekst, selv om den er baseret på forskellige retsakter og -grundlag. 
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III. Ordførerens holdning

Ordføreren støtter Kommissionens forslag og henviser til sin betænkning, som førte til 
vedtagelse af ovennævnte forordning, og som indeholder en grundig behandling af 
spørgsmålet om registreringsmyndighedernes behov for at få adgang til oplysningerne1. De 
ændringsforslag, der er stillet, sigter udelukkende på at gøre teksten klarere, hvilket fremgår 
af begrundelserne til de enkelte ændringsforslag.

Som konklusion udtrykker ordføreren sin skuffelse over den franske regering, eftersom
Frankrig de facto i adskillige måneder forhindrede, at forordning 1160/05 trådte i kraft, fordi 
landet ikke var nået så langt med sine tekniske forberedelser som de øvrige medlemsstater. 
Dette forsinkede vedtagelsen af den retsakt, der skulle sikre optagelse i SIS af oplysninger om 
køretøjers registreringsattester og nummerplader, der er stjålne, ulovligt handlede, forsvundne 
eller ugyldiggjorte2. Det er imidlertid ikke muligt at få adgang til data, som endnu ikke er 
optaget. Ordføreren minder om, at han under andenbehandlingen i den lovgivningsmæssige 
procedure, der skulle føre til vedtagelse af forordning 1160/05, tog et ændringsforslag tilbage, 
der ville have sikret optagelsen af sådanne oplysninger. Han blev på daværende tidspunkt
forsikret om, at Rådet ville vedtage de nødvendige retsakter. Ordføreren vil gerne understrege, 
at institutionerne bør samarbejde loyalt, og at medlemsstaterne er forpligtet til at samarbejde 
loyalt med Fællesskabet.

  
1 A5-0205/2004.
2 Forslag til Rådets afgørelse om fastsættelse af datoen for anvendelse af visse bestemmelser i afgørelse 
2005/211/RIA om indførelse af nye funktioner i Schengen-informationssystemet, bl.a. med henblik på 
terrorismebekæmpelse; rådsdokument nr. 12576/05.


