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PR_COD_1am

Označenie postupov

*  Konzultačný postup 
 väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie) 
  väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície

väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu spoločnej pozície

*** Postup súhlasu 
 väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES a článkom 
7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície 
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje 
príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava, čo napomáha pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé 
chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované 
opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými oddeleniami.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady, ktoré sa týka prístupu útvarov 
zodpovedných za vydávanie osvedčení o registrácii vozidiel v členských štátoch do 
Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II) 
(KOM(2005)0237 – C6-0175/2005 – 2005/0104(COD))

(spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie Európskemu parlamentu a Rade (KOM(2005)0237)1,

– so zreteľom na článok 251 odsek 2 a článok 71 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia 
predložila návrh Parlamentu (C6-0175/2005),

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 
(A6-0000/2006),

1. schvaľuje zmenené a doplnené znenie návrhu Komisie;

2. vyzýva Komisiu, aby znovu postúpila záležitosť Parlamentu, ak má v úmysle podstatne 
zmeniť svoj návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu Parlamentu postúpil Rade a Komisii.

Text navrhnutý Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 2

(2) Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady XX/2006/ES a rozhodnutie Rady 
2006/XX/SVZ o zavedení, prevádzke a 
používaní Schengenského informačného 
systému druhej generácie (ďalej len „SIS 
II“) tvoria legislatívny základ pre úpravu
SIS II, ktorý predstavuje spoločnú 
databázu členských štátov obsahujúcu, 
medzi iným, údaje o motorových vozidlách 
s objemom valcov presahujúcim 50 cm3, 
ktoré boli ukradnuté, neoprávnene 
prisvojené alebo sa stratili.

(2) Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady XX/2006/ES a rozhodnutie Rady 
2006/XX/SVZ o zavedení, prevádzke a 
používaní Schengenského informačného 
systému druhej generácie (ďalej len „SIS 
II“) tvoria legislatívny základ pre riadenie
SIS II, ktorý predstavuje spoločnú 
databázu členských štátov obsahujúcu, 
medzi iným, údaje o motorových vozidlách 
s objemom valcov presahujúcim 50 cm3 a 
prívesoch s hmotnosťou bez nákladu 
presahujúcou 750 kg a karavanoch, ktoré 
boli ukradnuté, neoprávnene prisvojené a 

  
1 Ú. v. C ... / Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.



PR\609859SK.doc PE 365.023v02-006/11 PR\609859SK.doc

SK

stratené a údaje o osvedčeniach o 
registrácii vozidiel a poznávacích 
značkách vozidiel, ktoré boli ukradnuté, 
neoprávnene prisvojené, stratené alebo 
zbavené platnosti.

Odôvodnenie

Je potrebné uviesť všetky údaje obsiahnuté v SIS II, ku ktorým získajú orgány  zodpovedné za 
registráciu vozidiel vďaka tomuto nariadeniu prístup.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 7

(7) Vládne alebo nevládne útvary jasne 
určené na tento účel a zodpovedné za 
vydávanie registračných osvedčení pre 
vozidlá v členských štátoch by mali mať 
prístup k údajom zahrnutým do SIS II, 
ktoré sa týkajú motorových vozidiel s 
obsahom valcov presahujúcim 50 cm3, 
prívesov a karavanov s hmotnosťou bez 
nákladu presahujúcou 750 kg a osvedčení o 
registrácii vozidiel a poznávacích značiek 
vozidiel, ktoré boli ukradnuté, neoprávnene 
prisvojené, stratené alebo zbavené platnosti 
s cieľom umožniť im, aby overili, či 
vozidlá, ktoré im boli predložené na 
registráciu, boli ukradnuté, neoprávnene 
prisvojené alebo stratené.

(7) Vládne alebo nevládne útvary jasne 
určené na tento účel a zodpovedné za 
vydávanie registračných osvedčení pre 
vozidlá v členských štátoch by mali mať 
prístup k údajom zahrnutým do SIS II, 
ktoré sa týkajú motorových vozidiel s 
obsahom valcov presahujúcim 50 cm3, 
prívesov s hmotnosťou bez nákladu 
presahujúcou 750 kg a karavanov a 
osvedčení o registrácii vozidiel a 
poznávacích značiek vozidiel, ktoré boli 
ukradnuté, neoprávnene prisvojené, 
stratené alebo zbavené platnosti s cieľom 
umožniť im, aby overili, či vozidlá, ktoré 
im boli predložené na registráciu, boli 
ukradnuté, neoprávnene prisvojené alebo 
stratené.

Odôvodnenie

Znenie tohto odôvodnenia je zmenené, aby zohľadňovalo zmenu, ktorá bola do Dohovoru, 
ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, zavedená prostredníctvom tzv. španielskych 
iniciatív (pozri článok 1 odsek 7 písmeno b) nariadenia Rady 2005/211/SVV. Rozdiel je v tom, 
že  znenie španielskych iniciatív zahŕňa všetky karavany, zatiaľ čo predchádzajúci Dohovor, 
ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, zahŕňal iba karavany s hmotnosťou nad 750 kg.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 9

(9) Pokiaľ útvary v členských štátoch 
zodpovedné za vydávanie osvedčení o 
registrácii vozidiel nie sú vládnymi 

(9) Pokiaľ útvary v členských štátoch 
zodpovedné za vydávanie osvedčení o 
registrácii vozidiel nie sú vládnymi 
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orgánmi, taký prístup by sa mal poskytovať 
nepriamo, to znamená prostredníctvom 
orgánu, ktorému bol poskytnutý prístup v 
súlade s rozhodnutím 2006/XX/SVZ a 
ktorý zodpovedá za zabezpečenie súlad s 
normami členských štátov, pokiaľ ide o 
bezpečnosť a zachovávanie dôvernosti.

orgánmi, taký prístup by sa mal poskytovať 
nepriamo, to znamená prostredníctvom 
orgánu, ktorému bol poskytnutý prístup v 
súlade s rozhodnutím 2006/XX/SVZ a 
ktorý zodpovedá za zabezpečenie súladu s
normami členských štátov, pokiaľ ide o 
bezpečnosť a zachovávanie dôvernosti, ako 
je uvedené v článku 10 tohto rozhodnutia.  

Odôvodnenie

Vzhľadom na citlivosť predpisov o bezpečnosti a zachovávaní dôvernosti sa považuje za 
potrebné uviesť presný odkaz.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odôvodnenie 10

(10) Rozhodnutie 2006/XX/SVZ definuje 
opatrenie, ktoré treba uskutočniť, ak 
prístup do SIS II odhalí varovanie o veci 
vložené do systému.

(10) Rozhodnutie 2006/XX/SVZ, najmä 
jeho článok 36, definuje opatrenie, ktoré 
treba uskutočniť, ak prístup do SIS II 
odhalí, že o danej veci je v systéme vložený 
záznam.

Odôvodnenie

Odkaz sa pridáva z dôvodu presnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Odôvodnenie 12a (nové)

(12a) Toto nariadenie rešpektuje základné 
práva a dodržiava zásady uznané najmä v 
Charte základných práv Európskej únie.

Odôvodnenie

Je potrebné zahrnúť bežné odôvodnenie, ktoré je zahrnuté v navrhovanom nariadení a 
rozhodnutí, ktoré sa týkajú SIS II.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Článok 1 odsek 1

1. Bez ohľadu na články 35, 37 a 40 ods. 1 
rozhodnutia 2006/XX/SVZ, útvary, ktoré 
zodpovedajú za vydávanie registračných 

1. Bez ohľadu na články 35, 37 a 40 ods. 1 
rozhodnutia 2006/XX/SVZ, útvary, ktoré 
zodpovedajú za vydávanie registračných 
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osvedčení pre vozidlá v členských štátoch, 
ako je uvedené v smernici 1999/37/ES, 
majú prístup k údajom vloženým do SIS II 
v súlade s článkom 35 písm. a), b) a f) 
tohto rozhodnutia výhradne na účel 
kontroly, či vozidlá, ktoré im boli 
predložené na registráciu, boli ukradnuté, 
neoprávnene prisvojené alebo či sa stratili.

osvedčení pre vozidlá v členských štátoch, 
ako je uvedené v smernici 1999/37/ES, 
majú prístup k nasledujúcim údajom 
vloženým do SIS II v súlade s článkom 35 
písm. a), b) a f) tohto rozhodnutia výhradne 
na účel kontroly, či vozidlá, ktoré im boli 
predložené na registráciu, boli ukradnuté, 
neoprávnene prisvojené alebo či sa stratili:

Odôvodnenie

V článku 35 písm. a), b) a f) sú okrem údajov, ku ktorým majú orgány  zodpovedné za 
registráciu vozidiel prístup na základe nariadenia 1160/2005,  uvedené aj iné údaje (napr. 
údaje o plavidlách, lietadlách, priemyselnom vybavení). Keďže nie je cieľom, aby orgány 
zodpovedné za registráciu vozidiel mali prístup k ďalším údajom, v nasledujúcich 
pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch sú presne uvedené údaje, ku ktorým by mali mať 
prístup.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Článok 1 odsek 1 bod a) (nový)

a) údaje, ktoré sa týkajú motorových 
vozidiel s obsahom valcov presahujúcim 
50 cm3, ktoré boli ukradnuté, 
neoprávnene prisvojené alebo stratené;

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu k článku 1 odsek 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Článok 1 odsek 1 bod b) (nový)

b) údaje, ktoré sa týkajú prívesov s 
hmotnosťou bez nákladu presahujúcou 
750 kg a karavanov, ktoré boli ukradnuté, 
neoprávnene prisvojené alebo stratené;

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu k článku 1 odsek 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Článok 1 odsek 1 bod c) (nový)
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c) údaje, ktoré sa týkajú osvedčení o 
registrácii vozidiel a poznávacích značiek 
vozidiel, ktoré boli ukradnuté, 
neoprávnene prisvojené, stratené alebo 
zbavené platnosti.

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu k článku 1 odsek 1.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

I. Východiská

Parlament a Rada prijali v roku 2005 nariadenie1, ktoré umožňuje orgánom zodpovedným za 
registráciu vozidiel prístup k Schengenskému informačnému systému. Cieľom tejto zmeny 
Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, bolo bojovať proti podvodom a 
nezákonnému obchodovaniu s ukradnutými vozidlami.  Prístup by mal orgánom 
zodpovedným za registráciu vozidiel umožniť lepšiu kontrolu toho, či vozidlá, ktoré majú byť 
registrované, neboli ukradnuté, neoprávnene prisvojené alebo stratené.

Toto nariadenie umožňuje prístup iba k určitým konkrétnym údajom SIS.2 Pokiaľ  registráciu 
vozidiel zabezpečuje súkromný subjekt, môže mať na rozdiel od verejného orgánu, iba jeden 
možný prístup do systému a to prostredníctvom orgánu, ktorému bol poskytnutý prístup do 
SIS (nepriamy prístup).

II. Tento návrh

Cieľom tohto návrhu je umožniť orgánom zodpovedným za registráciu vozidiel prístup aj k 
Schengenskému informačnému systému druhej generácie (SIS II). SIS II predstavuje jednotný 
informačný systém, aj keď je zriadený dvoma rôznymi právnymi aktmi, pričom jeden patrí do 
prvého piliera (návrh nariadenie KOM(2005)236 a druhý do tretieho piliera (návrh 
rozhodnutia KOM(2005)230). Z dôvodu právneho základu (článok 71 ZES; dopravná 
politika) sa vyžaduje osobitný právny nástroj pre orgány zodpovedné za registráciu vozidiel.

Právne prepojenie medzi týmito textami zabezpečujú odôvodnenia 2 až 5.

Právne dôsledky (napr. prípad osoby, ktorá sa snaží zaregistrovať ukradnuté auto) sú 
stanovené v rôznych textoch: Tento právny akt by orgánom zodpovedným za registráciu 
vozidiel umožnil kontrolu, či dané vozidlo nebolo ukradnuté. Ak je tomu tak, uplatňovali by 
sa právne predpisy členského štátu (napr. informovanie polície o takomto prípade).
Ustanovuje to článok 1 ods. 4: Vnútroštátne právo upravuje oznámenie akejkoľvek informácie 
odhalenej na základe prístupu do SIS II, ktorá vyvoláva podozrenie o trestnom čine, súdnym 
alebo justičným orgánom zo strany útvarov uvedených v odseku 1. Po tom, ako sa polícia v 
súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi oboznámi so situáciou, sa uplatní článok 36 
rozhodnutia (pozri odôvodnenie 10 tohto právneho nástroja) podľa prvého piliera (polícia sa 
prostredníctvom orgánu Sirene spojí s orgánom, ktorý vložil údaje o ukradnutom aute.)

III. Stanovisko spravodajcu

  
1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1160/2005 zo 6. júla 2005, ktorým sa mení a dopĺňa 
Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 o postupnom zrušení kontrol na 
spoločných hraniciach, pokiaľ ide o prístup služieb členských štátov zodpovedných za vydávanie osvedčení o 
registrácii vozidiel k Schengenskému informačnému systému
2 údaje, ktoré sa týkajú motorových vozidiel s obsahom valcov presahujúcim 50 cm3,  údaje, ktoré sa týkajú 
prívesov a karavanov s hmotnosťou bez nákladu presahujúcou 750 kg  a údaje, ktoré sa týkajú osvedčení o 
registrácii vozidiel a poznávacích značiek vozidiel, ktoré boli ukradnuté, neoprávnene prisvojené, stratené alebo 
zbavené platnosti
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Spravodajca podporuje návrh Komisie a rád by poukázal na svoju správu, ktorá viedla k 
prijatiu uvedeného nariadenia pre dôkladné preskúmanie dôvodov na prístup orgánov 
zodpovedných za registráciu vozidiel k údajom.1 Cieľom predložených pozmeňujúcich a 
doplňujúcich návrhov je objasnenie problematiky a pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sú 
vysvetlené v príslušných odôvodneniach.

Spravodajca by na záver rád vyjadril sklamanie nad prístupom francúzskej vlády:  Francúzsko 
de facto zablokovalo na niekoľko mesiacov vstup nariadenia 1160/05 do platnosti, pretože 
technické prípravy vo Francúzsku neboli na rozdiel od ostatných členských štátov ukončené.
Z tohto dôvodu sa oneskorilo prijatie právneho aktu, ktorý zabezpečuje vloženie údajov o 
osvedčeniach o registrácii vozidiel a poznávacích značkách vozidiel, ktoré boli ukradnuté, 
neoprávnene prisvojené, stratené alebo zbavené platnosti do SIS.2 Nie je však možné mať 
prístup k údajom, ktoré zatiaľ neboli vložené. Spravodajca by rád pripomenul, že v druhom 
čítaní legislatívneho postupu, v ktorom sa rozhodovalo o prijatí nariadenia 1160/05, vzal späť 
svoj pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý by zabezpečil vloženie týchto údajov. V tom čase 
ho Rada ubezpečila, že prijme potrebné akty. Spravodajca by rád zdôraznil, že inštitúcie 
musia lojálne spolupracovať a že aj členské štáty sú povinné lojálne spolupracovať so 
Spoločenstvom.

  
1 A5-0205/2004
2 Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa stanovuje dátum uplatňovania určitých ustanovení rozhodnutia Rady 
2005/211/SVV z 24. februára 2005 o zavedení niektorých nových funkcií pre Schengenský informačný systém 
vrátane boja proti terorizmu; Dokument Rady 12576/05


