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PR_COD_1am

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
 večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
 večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
 večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
 absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
 absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
 večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
 večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
 absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
 večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dostopu služb držav članic, 
pristojnih za izdajo potrdil o registraciji vozil, do druge generacije schengenskega 
informacijskega sistema (SIS II)
(KOM(2005)0237 – C6-0175/2005 – 2005/0237(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2005)0237)1,

– ob upoštevanju člena 251(2) in člena 71 Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija 
Parlamentu podala predlog (C6-0175/2005),

– ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 
zadeve (A6-0000/2006),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Uvodna izjava 2

(2) Uredba XX/2006/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta in Sklep Sveta 
2006/XX/PNZ o vzpostavitvi, delovanju in 
uporabi druge generacije schengenskega 
informacijskega sistema (v nadaljnjem 
besedilu „SIS II“) predstavljata pravno 
podlago, ki ureja SIS II, skupno bazo 
podatkov držav članic, ki med drugim 
vsebuje podatke o ukradenih, protipravno 
odvzetih ali drugače odtujenih motornih 
vozilih z delovno prostornino nad 50 cm3.

(2) Uredba XX/2006/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta in Sklep Sveta 
2006/XX/PNZ o vzpostavitvi, delovanju in 
uporabi druge generacije schengenskega 
informacijskega sistema (v nadaljnjem 
besedilu „SIS II“) predstavljata pravno 
podlago, ki ureja SIS II, skupno bazo 
podatkov držav članic, ki med drugim 
vsebuje podatke o ukradenih, protipravno 
odvzetih ali drugače odtujenih motornih 
vozilih z delovno prostornino nad 50 cm3, 
priklopnikih z lastno težo nad 750 kg in 
bivalnih prikolicah ter podatke o 
ukradenih, protipravno odvzetih, drugače 

  
1 UL C ... / Še neobjavljeno v UL.
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odtujenih ali razveljavljenih potrdilih o 
registraciji in registrskih tablicah.

Obrazložitev

Treba je navesti vse podatke, ki jih bo vseboval SIS II in do katerih bodo organi za 
registracijo vozil imeli dostop.

Predlog spremembe 2
Uvodna izjava 7

(7) Vladne ali nevladne službe, ki so v 
državah članicah jasno določene in 
pristojne za izdajo potrdil o registraciji 
vozil, morajo imeti dostop do podatkov v 
SIS II o ukradenih, protipravno odvzetih ali 
drugače odtujenih motornih vozilih z 
delovno prostornino nad 50 cm3, 
priklopnikih in stanovanjskih prikolicah z 
lastno težo nad 750 kg, potrdilih o 
registraciji vozil in registrskih tablicah, da 
se jim omogoči preverjanje vozil za 
registracijo, ali so bila ukradena, 
protipravno odvzeta ali drugače odtujena.

(7) Vladne ali nevladne službe, ki so v 
državah članicah jasno določene in 
pristojne za izdajo potrdil o registraciji 
vozil, morajo imeti dostop do podatkov v 
SIS II o ukradenih, protipravno odvzetih ali 
drugače odtujenih motornih vozilih z 
delovno prostornino nad 50 cm3, 
priklopnikih z lastno težo nad 750 kg in 
stanovanjskih prikolicah ter potrdilih o 
registraciji vozil in registrskih tablicah, da 
se jim omogoči preverjanje vozil za 
registracijo, ali so bila ukradena, 
protipravno odvzeta ali drugače odtujena.

Obrazložitev

Besedilo te uvodne izjave je spremenjeno tako, da odraža spremembe, ki so jih v Konvencijo o 
izvajanju schengenskega sporazuma vnesle t.im španske pobude (glej člen 1(7)(b) sklepa 
Sveta 2005/211/JHA). Razlika je v tem, da besedilo španskih pobud predvideva vključitev 
vseh stanovanjskih prikolic, medtem ko je prejšnje besedilo Konvencije o izvajanju 
schengenskega sporazuma vključevalo le stanovanjske prikolice s težo nad 750 kg.

Predlog spremembe 3
Uvodna izjava 9

(9) V kolikor so službe držav članic, 
pristojne za izdajo potrdil o registraciji 
vozil, nevladna telesa, jim je treba 
zagotoviti posreden dostop, tj. s 
posredovanjem organa, odgovornega za 
zagotavljanje skladnosti s pravili varnosti 
in zaupnosti v državah članicah, ki mu je 
odobren dostop v skladu s Sklepom 
2006/XX/PNZ. 

(9) V kolikor so službe držav članic, 
pristojne za izdajo potrdil o registraciji 
vozil, nevladna telesa, jim je treba 
zagotoviti posreden dostop, tj. s 
posredovanjem organa, odgovornega za 
zagotavljanje skladnosti s pravili varnosti 
in zaupnosti v državah članicah, ki mu je 
odobren dostop v skladu s Sklepom 
2006/XX/PNZ, kot je to določeno v členu 
10 tega Sklepa.. 
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Obrazložitev

Glede na občutljivost pravil o varnosti in zaupnosti je primerno navesti natančno sklicevanje.

Predlog spremembe 4
Uvodna izjava 10

(10) Sklep 2006/XX/PNZ določa 
ukrepanje, če preko dostopa do SIS II pride 
do razkritja razpisa ukrepa glede stvari, 
vnesene v sistem.

(10) Sklep 2006/XX/PNZ, zlasti njegov 
člen 36, določa ukrepanje, če preko 
dostopa do SIS II pride do razkritja razpisa 
ukrepa glede stvari, vnesene v sistem.

Obrazložitev

Sklicevanje je dodano zaradi jasnosti.

Predlog spremembe 5
Uvodna izjava 12 a (novo)

(12a) Ta uredba spoštuje temeljne pravice 
in upošteva načela, ki so bila priznana 
zlasti z Listino Evropske unije o temeljnih 
pravicah.

Obrazložitev

Običajna uvodna izjava, ki je vključena v predlog uredbe in sklepa o SIS II, bi morala biti 
vključena tudi sem.

Predlog spremembe 6
Člen 1, odstavek 1

1. Ne glede na člene 35, 37 in 40(1) Sklepa 
2006/XX/PNZ imajo službe držav članic, 
pristojne za izdajo potrdil o registraciji 
vozil, kot je določeno v Direktivi 
1999/37/ES, dostop do podatkov, vnesenih 
v SIS II, v skladu s členom 35 (a), (b) in (f) 
navedenega sklepa v izključni namen 
preverjanja vozil za registracijo, ali so bila 
ukradena, protipravno odvzeta ali drugače 
odtujena.

1. Ne glede na člene 35, 37 in 40(1) Sklepa 
2006/XX/PNZ imajo službe držav članic, 
pristojne za izdajo potrdil o registraciji 
vozil, kot je določeno v Direktivi 
1999/37/ES, dostop do naslednjih 
podatkov, vnesenih v SIS II, v skladu s
členom 35 (a), (b) in (f) navedenega sklepa 
v izključni namen preverjanja vozil za 
registracijo, ali so bila ukradena, 
protipravno odvzeta ali drugače odtujena:
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Obrazložitev

Člen 35(a), (b) in (f) predvideva več podatkov od tistih, do katerih imajo organi dostop z 
uredbo št. 1160/2005 (npr. plovila, letala, industrijska oprema). Ker cilj ni ta, da bi organi za 
registracijo vozil imeli dostop do večjega števila podatkov, natančni podatki, do katerih imajo 
možnost dostopa, bi morali biti izrecno navedeni v naslednjih predlogih sprememb.

Predlog spremembe 7
Člen 1, odstavek 1, točka (a) (novo)

(a)podatki, ki zadevajo motorna vozila z 
delovno prostornino nad 50 cm3, ki so 
bila ukradena, protipravno odvzeta ali
drugače odtujena;

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe k členu 1(1).

Predlog spremembe 8
Člen 1, odstavek 1, točka (b) (novo)

(a)podatki, ki zadevajo priklopnike z 
lastno težo nad 750 kg in stanovanjske 
prikolice, ki so bile ukradene, protipravno 
odvzete ali drugače odtujene;

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe k členu 1(1).

Predlog spremembe 9
Člen 1, odstavek 1, točka (c) (novo)

(a)podatki, ki zadevajo potrdila o 
registraciji za vozila in registrske tablice, 
ki so bili ukradeni, protipravno odvzeti, 
drugače odtujeni ali razveljavljeni;

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe k členu 1(1).
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OBRAZLOŽITEV

I. Ozadje

Parlament in Svet sta leta 2005 sprejela uredbo1, ki organom za registracijo vozil omogoča 
dostop do schengenskega informacijskega sistema. Namen te spremembe Konvencije o 
izvajanju Schengenskega sporazuma je bil boj proti goljufiji in nelegalni trgovini z 
ukradenimi vozili. Dostop bi moral organom za registracijo vozil omogočiti boljši nadzor nad 
tem, ali morda vozila, ki so jim predložena za registracijo, niso bila ukradena, protipravno 
odvzeta ali drugače odtujena.

Na podlagi te uredbe imajo dostop le do nekaterih točno določenih podatkov iz SIS2. V 
primeru, da storitev registracije vozil opravlja zasebni ponudnik, ima ta ponudnik za razliko 
od javnih organov lahko dostop do sistema le prek organa, ki ima dostop do SIS-a (posredni 
dostop).

II. Pričujoči predlog

Namen pričujočega predloga je omogočiti organom za registracijo vozil dostop tudi do druge 
generacije schengenskega informacijskega sistema (SIS II). Kljub temu, da je SIS II en sam 
sistem informacijske tehnologije, ga določata dva različna akta, in sicer v prvem stebru 
(predlog uredbe KOM(2005)236) in tretjem stebru (predlog odločbe KOM(2005)230). 
Potreben je ločen pravni instrument za organe za registracijo vozil, in sicer zaradi pravne 
podlage (člen 71 Pogodbe o Evropski skupnosti; prometna politika).

Pravna vez med tema dvema besediloma je dosežena z uvodnimi izjavami od 2 do 5.3

Pravna posledica (na primeru osebe, ki skuša registrirati ukraden avtomobil) je urejena v 
različnih besedilih: pričujoči pravni akt daje organu za registracijo vozil možnost, da preveri, 
ali je bilo predloženo vozilo ukradeno. V primeru, da je bilo ukradeno, se uporabi nacionalno 
pravo (npr. se o zadevi obvesti policijo). To določa člen 1(4). Obveščanje policijskih ali 
pravosodnih organov s strani služb iz odstavka 1 glede katerih koli podatkov, ki jih te službe 
odkrijejo ob uporabi SIS II in ki privedejo do suma kaznivega dejanja, ureja nacionalna 
zakonodaja. Ko je policija po nacionalnem pravu obveščena o zadevi, je možno uporabiti člen 
36 odločbe tretjega stebra (glej uvodno izjavo 10 pričujočega pravnega akta), in sicer bo 
policija prek sistema Sirena stopila v stik z organom, ki je avtomobil vnesel med ukradene.

III. Stališče poročevalca

  
1 Uredba (ES) Evropskega parlamenta in Sveta št. 1160/2005 s 6. julija 2005 o spremembah Konvencije o 
izvajanju Schengenskega sporazuma s 14. junija 1985 o postopni odpravi kontrol na skupnih mejah, v zvezi z 
dostopom do schengenskega informacijskega sistema s strani služb držav članic, pristojnih za izdajo potrdil o
registraciji vozil
2 podatki, ki zadevajo motorna vozila z delovno prostornino nad 50 cm3, podatki, ki zadevajo priklopnike in 
stanovanjske prikolice z lastno težo nas 750 kg in podatke, ki zadevajo potrdila o registraciji za vozila in 
registrske tablice, ki so bili ukradeni, protipravno odvzeti, drugače odtujeni ali razveljavljeni
3 Pri obstoječi Konvenciji o izvajanju Schengenskega sporazuma to ni bila težava, saj je Konvencija še vedno 
obstajala kot enoten tekst, kljub temu, da je temeljila na različnih pravnih aktih in podlagah.
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Poročevalec podpira predlog Komisije in bi se za poglobljeno preučitev upravičenja do 
dostopa za organe za registracijo vozil želel sklicevati na svoje poročilo, ki je privedlo do 
sprejetja zgoraj navedene uredbe1. Namen vloženih predlogov sprememb je le pojasnilo in so 
obrazloženi v ustreznih obrazložitvah.

Poročevalec bi rad zaključil tako, da izrazi svoje razočaranje nad vlado Francije. Francija je 
dejansko več mesecev preprečevala, da bi uredba št. 1160/05 stopila v veljavo, saj v 
primerjavi z drugimi državami članicami ni bila tehnično dokončno pripravljena. Zato je bilo 
preloženo sprejetje pravnega akta, ki zagotavlja vnos potrdil o registraciji in registrskih tablic, 
ki so bili ukradeni, protipravno odvzeti, drugače odtujeni ali razveljavljeni, v SIS2. Vendar do 
podatkov, ki niso bili še vnešeni, tudi ni možno dostopati. Poročevalec bi rad ponovno 
poudaril, da je sam med drugim branjem zakonodajnega postopka, ki je vodil k sprejetju 
uredbe št. 1160/05, umaknil predlog spremembe, ki bi zagotovil vnos teh podatkov. Tedaj mu 
je bilo zagotovljeno, da bo Svet sprejel potrebne akte. Poročevalec bi rad poudaril, da morajo 
institucije pošteno sodelovati in da so tudi države članice zavezane k poštenemu sodelovanju s 
Skupnostjo.

  
1 A5-0205/2004
2 Predlog sklepa Sveta, ki določa datum pričetka uporabe nekaterih določb sklepa Sveta 2005/211/JHA s 24. 
februarja 2005 o uvedbi nekaterih novih funkcij schengenskega informacijskega sistema, vključno z bojem proti 
terorizmu; Dokument Sveta št. 12576/05


