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PR_COD_1am

Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus 
antud häälte enamus

**I koostöömenetlus (esimene lugemine) 
antud häälte enamus

**II koostöömenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

*** nõusolekumenetlus 
parlamendi liikmete häälteenamus, v.a EÜ asutamislepingu 
artiklites 105, 107, 161 ja 300 ning ELi lepingu artiklis 7 toodud 
juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine) 
antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine) 
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine) 
antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks

(Antud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud tekstide kohta esitatud 
muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes tõstetakse muudetud tekst esile
paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele 
osakondadele abiks lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti 
osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks 
(nt ilmselged vead või puudused antud tõlkeversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul tuleb saada vastavate osakondade nõusolek.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb 
liikmesriikides sõidukite registreerimistunnistusi väljaandvate teenistuste juurdepääsu 
teise põlvkonna Schengeni infosüsteemile (SIS II)
(KOM(2005)0237 – C6-0175/2005 – 2005/0104(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2005)0237)1;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artiklit 71, mille alusel komisjon 
Euroopa Parlamendile ettepaneku esitas (C6-0175/2005);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit
(A6-0000/2006),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamenti saata, kui komisjon kavatseb seda 
oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Põhjendus 2

(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
XX/2006/EÜ ja nõukogu otsus 
2006/XX/JSK teise põlvkonna Schengeni 
infosüsteemi (edaspidi „SIS II“) loomise, 
toimimise ja kasutamise kohta 
moodustavad õigusliku aluse SIS II-le, mis 
on liikmesriikide vahel jagatav andmebaas, 
mis muu hulgas sisaldab andmeid 
varastatud, ebaseaduslikult omastatud või
kaotatud mootorsõidukite kohta, mille 

(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
XX/2006/EÜ ja nõukogu otsus 
2006/XX/JSK teise põlvkonna Schengeni 
infosüsteemi (edaspidi „SIS II“) loomise, 
toimimise ja kasutamise kohta 
moodustavad õigusliku aluse SIS II-le, mis 
on liikmesriikide vahel jagatav andmebaas, 
mis muu hulgas sisaldab andmeid 
varastatud, ebaseaduslikult omastatud või 
kaotatud mootorsõidukite kohta, mille 

  
1 ELT C ... / ELTs seni avaldamata.
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mootori töömaht on üle 50 cm3.-{}- mootori töömaht on üle 50 cm3, haagiste 
kohta tühimassiga üle 750 kg ja 
haagiselamute kohta, samuti andmeid 
sõidukite registreerimistunnistuste ja 
numbrimärkide kohta, mis on varastatud, 
ebaseaduslikult omastatud, kaotatud või 
kehtetuks tunnistatud.

Selgitus

Mainida tuleks kõiki SIS II-s sisalduvaid andmeid, millele sõidukeid registreerivad asutused 
selle määruse alusel juurdepääsu saavad.

Muudatusettepanek 2
Põhjendus 7

(7) Liikmesriikides sõidukite 
registreerimistunnistuste väljaandmise eest 
vastutavatel teenistustel, hoolimata sellest, 
kas nad on riiklikud või mitteriiklikud, 
peaks olema juurdepääs SIS IIs 
sisalduvatele andmetele mootorsõidukite 
kohta, mille mootori töömaht ületab 50 
cm3, haagistele ja haagiselamutele
tühimassiga üle 750 kg ja sõidukite 
registreerimistunnistustele ja sõidukite 
numbrimärkidele, mis on varastatud, 
ebaseaduslikult omastatud, kaotatud või 
kehtetuks tunnistatud, et nad saaksid 
kontrollida, kas neile registreerimiseks 
esitatud sõidukid on varastatud, 
ebaseaduslikult omastatud või kaotatud.

(7) Liikmesriikides sõidukite 
registreerimistunnistuste väljaandmise eest 
vastutavatel teenistustel, hoolimata sellest, 
kas nad on riiklikud või mitteriiklikud, 
peaks olema juurdepääs SIS II-s 
sisalduvatele andmetele mootorsõidukite 
kohta, mille mootori töömaht ületab 50 
cm3, haagiste kohta tühimassiga üle 750 
kg ja haagiselamute kohta ning sõidukite 
registreerimistunnistuste ja sõidukite 
numbrimärkide kohta, mis on varastatud, 
ebaseaduslikult omastatud, kaotatud või 
kehtetuks tunnistatud, et nad saaksid 
kontrollida, kas neile registreerimiseks 
esitatud sõidukid on varastatud, 
ebaseaduslikult omastatud või kaotatud.

Selgitus

Käesoleva põhjenduse teksti on muudetud, et kajastada Schengeni lepingu 
rakenduskonventsiooni muutmist nn Hispaania algatustega (vt nõukogu otsuse 2005/211/JSK 
artikli 1 lõike 7 punkti b. Erinevus on selles, et Hispaania algatuste tekst näeb ette kõigi 
haagiselamute hõlmamise, samas kui vana Schengeni lepingu rakenduskonventsioon käsitles 
ainult 750 kg ületavaid haagiselamuid.

Muudatusettepanek 3
Põhjendus 9

(9) Kui liikmesriigis sõidukite (9) Kui liikmesriigis sõidukite 
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registreerimistunnistusi väljaandev 
teenistus ei ole riiklik asutus, tuleks 
juurdepääs tagada kaudselt, see tähendab 
vahendaja kaudu, kellele on tagatud 
juurdepääs otsuse 2006/XX/JSK alusel ja 
kes vastutab liikmesriikide turvalisus- ja 
konfidentsiaalsuseeskirjade järgimise eest. 

registreerimistunnistusi väljaandev 
teenistus ei ole riiklik asutus, tuleks 
juurdepääs tagada kaudselt, see tähendab 
vahendaja kaudu, kellele on tagatud 
juurdepääs otsuse 2006/XX/JSK alusel ja 
kes vastutab liikmesriikide turvalisus- ja 
konfidentsiaalsuseeskirjade järgimise eest, 
nagu on märgitud selle otsuse artiklis 10. 

Selgitus

Arvestades turvalisus- ja konfidentsiaalsuseeskirjade tundlikkust, tundub täpse viite lisamine 
olevat asjakohane. 

Muudatusettepanek 4
Põhjendus 10

(10) Otsus 2006/XX/JSK määrab kindlaks 
meetmed, mida tuleb rakendada juhul, kui 
SIS II kasutamisel ilmneb, et süsteemi 
sisestatud eseme kohta on esitatud teade.

(10) Otsus 2006/XX/JSK, eelkõige selle 
artikkel 36, määrab kindlaks meetmed, 
mida tuleb rakendada juhul, kui SIS II 
kasutamisel ilmneb, et süsteemi sisestatud 
eseme kohta on esitatud teade.

Selgitus

Viide lisatakse selgituseks. 

Muudatusettepanek 5
Põhjendus 12 a (uus)

(12 a) Käesolevas määruses austatakse 
põhiõigusi ja järgitakse eelkõige Euroopa 
Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud 
põhimõtteid. 

Selgitus

SIS II määruse ja otsuse ettepanekus sisalduv standardpõhjendus tuleks lisada ka siia.

Muudatusettepanek 6
Artikli 1 lõige 1

1. Hoolimata otsuse 2006/XX/JSK 
artiklitest 35, 37 ja artikli 40 lõikest 1 on 

1. Hoolimata otsuse 2006/XX/JSK 
artiklitest 35, 37 ja artikli 40 lõikest 1 on 
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direktiivis 1999/37/EÜ nimetatud 
sõidukitele registreerimistunnistusi 
väljaandvatel liikmesriikide teenistustel 
juurdepääsuõigus SIS II selle otsuse artikli 
35 lõigete a, b ja f alusel sisestatud 
andmetele, ainsa eesmärgiga kontrollida, 
kas neile registreerimiseks esitatud 
sõidukid on varastatud, ebaseaduslikult 
omastatud või kaotatud.

direktiivis 1999/37/EÜ nimetatud 
sõidukitele registreerimistunnistusi 
väljaandvatel liikmesriikide teenistustel 
juurdepääsuõigus SIS II selle otsuse artikli 
35 lõigete a, b ja f alusel sisestatud 
järgmistele andmetele, ainsa eesmärgiga 
kontrollida, kas neile registreerimiseks 
esitatud sõidukid on varastatud, 
ebaseaduslikult omastatud või kaotatud:

Selgitus

Artikli 35 punktid a, b ja f näevad ette rohkem teavet, kui sõidukeid registreerivatele 
asutustele määrusega 1160/2005 juurdepääsu võimaldatakse (näiteks laevad, lennukid, 
tööstusseadmed). Kuna eesmärk ei tohiks olla anda sõidukeid registreerivatele asutustele 
juurdepääs enamatele andmetele, märgitakse järgmistes muudatusettepanekutes 
selgesõnaliselt ära täpsed andmed, millele neil juurdepääs peaks olema.

Muudatusettepanek 7
Artikli 1 lõike 1 punkt a (uus)

a) andmed seoses varastatud, 
ebaseaduslikult omastatud või kaotatud 
mootorsõidukitega, mille mootori töömaht 
ületab 50 cm3;

Selgitus

Vt artikli 1 lõike 1 kohta esitatud muudatusettepaneku selgitust. 

Muudatusettepanek 8
Artikli 1 lõike 1 punkt b (uus)

b) andmed seoses varastatud, 
ebaseaduslikult omastatud või kaotatud 
haagistega, mille tühimass on üle 750 kg, 
ja haagiselamutega;

Selgitus

Vt artikli 1 lõike 1 kohta esitatud muudatusettepaneku selgitust. 

Muudatusettepanek 9
Artikli 1 lõike 1 punkt c (uus)
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c) andmed seoses sõidukite 
registreerimistunnistuste ja 
numbrimärkidega, mis on varastatud, 
ebaseaduslikult omastatud, kaotatud või 
kehtetuks tunnistatud.

Selgitus

Vt artikli 1 lõike 1 kohta esitatud muudatusettepaneku selgitust.
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SELETUSKIRI

I. Taust

Euroopa Parlament ja nõukogu võtsid 2005. aastal vastu määruse1, millega sõidukeid 
registreerivatele asutustele antakse juurdepääs Schengeni infosüsteemile. Schengeni lepingu 
rakenduskonventsiooni muudatuse eesmärk oli võidelda pettuse ja varastatud sõidukitega 
seonduva ebaseadusliku kaubandusega. Nimetatud juurdepääs võimaldab sõidukeid 
registreerivatel asutustel paremini kontrollida, ega neile registreerimiseks esitatud sõidukid ei 
ole varastatud, ebaseaduslikult omastatud või kaotatud. 

Selle määruse alusel on neil juurdepääs ainult teatud konkreetsetele SIS II andmetele2
. Kui 

sõidukite registreerimise teenust pakub eraõiguslik asutus, siis erinevalt riiklikest asutustest 
on eraõiguslikul asutusel üksnes kaudne võimalus juurdepääsuks süsteemile asutuse kaudu, 
millel on juurdepääs SIS-le.

II. Käesolev ettepanek

Käesoleva ettepaneku eesmärk on anda sõidukeid registreerivatele asutustele ka juurdepääs 
teise põlvkonna Schengeni infosüsteemile (SIS II). Kuigi tegemist on ühe IT süsteemiga, 
luuakse SIS II kahe erineva õigusaktiga esimese samba (määruse ettepanek KOM(2005)0236) 
ja kolmanda samba (otsuse ettepanek KOM(2005)0230) alusel. Sõidukeid registreerivatele 
asutustele on õigusliku aluse (EÜ asutamislepingu artikkel 71; transpordipoliitika) tõttu vaja 
eraldi õigusakti.

Õigusliku seose nende tekstide vahel annavad põhjendused 2–53.4

Õiguslikku tagajärge (näiteks juhtumi korral, kus keegi püüab registreerida varastatud autot) 
reguleerivad erinevad tekstid. Praegune õigusakt annab sõidukeid registreerivale asutusele 
võimaluse kontrollida, kas neile esitatud sõiduk on varastatud. Kui see on nii, kohaldatakse 
siseriiklikku õigust (näiteks teavitatakse politseid sellisest olukorrast). See on kehtestatud 
artikli 1 lõikega 4: Mis tahes SIS II kasutamise käigus ilmsiks tulnud kriminaalkuriteos 
kahtlustamiseks alust andva teabe edastamine lõikes 1 nimetatud teenistuste poolt politsei- või 
õigusasutustele on reguleeritud siseriikliku õigusega. Kui politsei saab siseriikliku õiguse 
järgi olukorrast teada, kohaldatakse kolmanda samba otsuse artiklit 36 (vt praeguse õigusliku 
vahendi põhjendust 10) (politsei võtab SIRENE võrgustiku kaudu ühendust varastatud auto 
sisestanud asutusega).

  
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. juuli 2005. aasta määrus (EÜ) nr 1160/2005, millega muudetakse 
ühispiiridel kontrolli järkjärgulise kaotamise kohta 14. juunil 1985. aastal sõlmitud Schengeni lepingu 
rakenduskonventsiooni osas, mis käsitleb liikmesriikides sõidukite registreerimistunnistuste väljaandmise eest 
vastutavate teenistuste juurdepääsu Schengeni infosüsteemile.
2 Andmed mootorsõidukite kohta, mille mootori töömaht ületab 50 cm3, andmed haagiste ja haagiselamute 
kohta, mille tühimass on üle 750 kg, ja andmed sõidukite registreerimistunnistuste ja sõidukite numbrimärkide 
kohta, mis on varastatud, ebaseaduslikult omastatud, kaotatud või kehtetuks tunnistatud.
3 Praeguses Schengeni lepingu rakenduskonventsioonis ei olnud see probleem, kuna konventsioon oli olemas 
ühe tekstina, kuigi põhines erinevatel õigusaktidel ja õiguslikul alusel.
4fn
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Raportööri seisukoht

Raportöör toetab komisjoni ettepanekut ja viitab siinjuures oma raportile, mis viis eespool 
tsiteeritud määruse põhjaliku analüüsi alla võtmiseni seoses sõidukeid registreerivate asutuste 
juurdepääsu selgitamisega1. Esitatud muudatusettepanekute eesmärk on ainult selgitamine 
ning seda tehakse vastavates selgitustes.

Raportöör lõpetaks siinjuures pettumuse väljendamisega Prantsuse valitsuse tegevuse üle:
Prantsusmaa tõkestas de facto määruse 1160/05 tegelikku jõustumist mitu kuud, kuna riigi 
tehniline ettevalmistus ei olnud teiste riikidega võrreldes lõpule viidud. Seetõttu lükkus edasi 
õigusakti vastuvõtmine, mis tagab varastatud, ebaseaduslikult omastatud, kaotatud või 
kehtetuks tunnistatud sõidukite registreerimistunnistuste ja sõidukite numbrimärkide 
sisestamise SISi2. Aga sisestamata andmeid ei ole võimalik kättesaadavaks teha Raportöör 
tahaks meelde tuletada, et ta võttis määruse 1160/05 vastuvõtmiseni viinud õigusloomega 
seotud menetluse teise lugemise käigus tagasi oma muudatusettepaneku, mis oleks taganud 
nende andmete sisestamise. Sellel ajal kinnitati talle, et nõukogu võtab vastu vajalikud 
õigusaktid. Raportöör tahaks rõhutada, et institutsioonide peavad tegema lojaalset koostööd ja 
et ka liikmesriigid on kohustatud lojaalseks koostööks ühendusega.

  
1 A5-0205/2004
2 Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, millega määratakse kindlaks nõukogu 24. veebruari 2005. aasta otsuse 
2005/211/JSK (Schengeni infosüsteemi jaoks mõnede uute, sealhulgas terrorismivastast võitlust käsitlevate 
toimingute sisseseadmise kohta) teatud sätete kohaldamise tähtaeg; nõukogu dokument 12576/05.


