
AM\612226HU.doc PE 372.148v01-00

HU HU

EURÓPAI PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

21.4.2006 PE 372.148v01-00

MÓDOSÍTÁS 10-14

Jelentéstervezet (PE 365.023v02-00)
Carlos Coelho
a járművek forgalmi engedélyének kiadására hatáskörrel rendelkező tagállami szolgálatoknak 
a Schengeni Információs Rendszer második generációjához (SIS II) való hozzáféréséről szóló 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

Rendeletre irányuló javaslat (COM(2005)0237 – C6-0175/2005 – 2005/0104(COD))

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás, előterjesztette: Edith Mastenbroek

Módosítás: 10
(7) preambulumbekezdés

(7) Az e célból világosan meghatározott és a 
tagállamokban a járművek forgalmi 
engedélyének kiadására hatáskörrel 
rendelkező állami és nem állami 
szolgálatoknak hozzáféréssel kell 
rendelkezniük az ellopott, jogellenesen 
használt vagy elveszett, 50 cm3-t meghaladó 
hengerűrtartalmú gépjárművekre, a 750 kg-
ot meghaladó saját tömegű utánfutókra és 
lakókocsikra, továbbá a járműforgalmi 
engedélyekre és járműrendszámtáblákra 
vonatkozóan a SIS II-be bevitt adatokhoz 
annak érdekében, hogy ellenőrizhessék, 
hogy a nyilvántartásba vételre bemutatott 
jármű lopott, jogellenesen használt vagy 
elveszett-e.

(7) Az e célból világosan meghatározott és a 
tagállamokban a járművek forgalmi 
engedélyének kiadására hatáskörrel 
rendelkező állami és nem állami 
szolgálatoknak közvetett hozzáféréssel kell 
rendelkezniük az ellopott, jogellenesen 
használt, elveszett vagy érvénytelenített, 50 
cm3-t meghaladó hengerűrtartalmú 
gépjárművekre, a 750 kg-ot meghaladó saját 
tömegű utánfutókra és lakókocsikra, továbbá 
a járműforgalmi engedélyekre és 
járműrendszámtáblákra vonatkozóan a SIS 
II-be bevitt adatokhoz annak érdekében, 
hogy ellenőrizhessék, hogy a nyilvántartásba 
vételre bemutatott jármű lopott, jogellenesen 
használt vagy elveszett-e.
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Módosítás, előterjesztette: Edith Mastenbroek

Módosítás: 11
(8) preambulumbekezdés

(8) E célból szükséges e szolgálatoknak az 
említett adatokhoz való hozzáférését 
biztosítani, és lehetővé tenni számukra a 
járműforgalmi engedélyek helyes 
kiadásának igazgatási céljait szolgáló adatok 
felhasználását.

(8) E célból szükséges e szolgálatoknak az 
említett adatokhoz való közvetett 
hozzáférését biztosítani a 2006/XX/IB 
határozattal összhangban hozzáféréssel 
rendelkező és a tagállamok biztonsági és 
titoktartási szabályainak betartását biztosító 
hatóságon keresztül azon határozat 10. 
cikkében foglaltak szerint, és lehetővé tenni 
számukra a járműforgalmi engedélyek 
helyes kiadásának igazgatási céljait szolgáló 
adatok felhasználását.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Edith Mastenbroek

Módosítás: 12
(9) preambulumbekezdés

(9) Amennyiben a járművek forgalmi 
engedélyének kiadására hatáskörrel 
rendelkező tagállami szolgálatok nem 
állami szervek, az ilyen hozzáférést 
közvetetten kell megadni, vagyis a 
2006/XX/IB határozattal összhangban 
hozzáféréssel rendelkező és a tagállamok 
biztonsági és titoktartási szabályainak 
betartását biztosító hatóságon keresztül.

törölve

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Edith Mastenbroek

Módosítás: 13
(12) preambulumbekezdés

(12) Mivel a tagállamok nem tudják a (12) Mivel a tagállamok nem tudják a 
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meghozandó intézkedés célkitűzését, 
nevezetesen a forgalmi engedélyek kiadására 
hatáskörrel rendelkező tagállami 
szolgálatoknak a SIS II-höz való 
hozzáférésének lehetővé tételét az 
1999/37/EK irányelv szerinti feladataik 
megkönnyítése érdekében kielégítően 
megvalósítani, és ezért azt a SIS-nek, mint 
egy közös információs rendszernek az igazi 
jellege miatt csak közösségi szinten lehet 
elérni, a Közösség elfogadhat intézkedéseket 
a Szerződés 5. cikkében meghatározott 
szubszidiaritás elvével összhangban. Az e 
cikkben meghatározott arányosság elvével 
összhangban, e rendelet nem haladja meg az 
ezen célkitűzés eléréséhez szükséges 
mértéket.

meghozandó intézkedés célkitűzését, 
nevezetesen a forgalmi engedélyek kiadására 
hatáskörrel rendelkező tagállami 
szolgálatoknak a SIS II-höz való közvetett 
hozzáférésének lehetővé tételét az 
1999/37/EK irányelv szerinti feladataik 
megkönnyítése érdekében kielégítően 
megvalósítani, és ezért azt a SIS-nek, mint 
egy közös információs rendszernek az igazi 
jellege miatt csak közösségi szinten lehet 
elérni, a Közösség elfogadhat intézkedéseket 
a Szerződés 5. cikkében meghatározott 
szubszidiaritás elvével összhangban. Az e 
cikkben meghatározott arányosság elvével 
összhangban, e rendelet nem haladja meg az 
ezen célkitűzés eléréséhez szükséges 
mértéket.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Edith Mastenbroek

Módosítás: 14
1. cikk (1)–(3) bekezdés

1. A 2006/XX/IB határozat 35. és 37. cikke, 
valamint a 40. cikk (1) bekezdése ellenére az 
1999/37/EK határozatban említett, a 
járművek forgalmi engedélyének kiadására 
hatáskörrel rendelkező tagállami szolgálatok 
az említett határozat 35. cikkének a), b) és f) 
pontjával összhangban hozzáféréssel 
rendelkeznek a SIS II-be bevitt adatokhoz 
kizárólag annak ellenőrzése céljából, hogy a 
nekik nyilvántartásba vételre bemutatott 
jármű lopott, jogellenesen használt vagy 
elveszett-e.
A (2) bekezdésre is figyelemmel minden 
tagállam nemzeti joga szabályozza az adott 
tagállami szolgálatok hozzáférését ezen 
adatokhoz.
2. Az (1) bekezdésben említett azon 
szolgálatok, amelyek állami szolgálatok, 
jogosultak a SIS II-be bevitt adatokhoz 
közvetlenül hozzáférni. 

3. Az (1) bekezdésben említett azon 

1. A 2006/XX/IB határozat 35. és 37. cikke, 
valamint a 40. cikk (1) bekezdése ellenére az 
1999/37/EK határozatban említett, a 
járművek forgalmi engedélyének kiadására 
hatáskörrel rendelkező tagállami szolgálatok 
az említett határozat 35. cikkének a), b) és f) 
pontjával összhangban közvetett
hozzáféréssel rendelkeznek a SIS II-be bevitt 
adatokhoz kizárólag annak ellenőrzése 
céljából, hogy a nekik nyilvántartásba 
vételre bemutatott jármű lopott, jogellenesen 
használt vagy elveszett-e.
A (2) bekezdésre is figyelemmel minden 
tagállam nemzeti joga szabályozza az adott 
tagállami szolgálatok hozzáférését ezen 
adatokhoz.
2. Az (1) bekezdésben említett azon 
szolgálatok, amelyek állami vagy nem 
állami szolgálatok, a SIS II-be bevitt 
adatokhoz kizárólag a fent említett 
határozat 37. cikkében említett hatóságon 
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szolgálatok, amelyek nem állami 
szolgálatok, a SIS II-be bevitt adatokhoz a 
fent említett határozat 37. cikkében említett 
hatóságon keresztül férhetnek hozzá. Ez a 
hatóság jogosult közvetlenül hozzáférni az 
adatokhoz, és azokat a szolgálatnak 
továbbítani. Az illető tagállam biztosítja, 
hogy a szolgálat és alkalmazottai kötelesek 
legyenek tiszteletben tartani bármilyen 
korlátozást a hatóság által nekik átadott
adatok lehetséges felhasználása 
tekintetében.

keresztül közvetve férhetnek hozzá. Ez a 
hatóság jogosult közvetlenül hozzáférni az 
adatokhoz, és azokat a szolgálatnak 
továbbítani. Az illető tagállam biztosítja, 
hogy a szolgálat és alkalmazottai kötelesek 
legyenek tiszteletben tartani bármilyen 
korlátozást a hatóság által nekik átadott 
adatok lehetséges felhasználása 
tekintetében.

Or. en


