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Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
 většina odevzdaných hlasů

 **I Postup spolupráce (první čtení) 
 většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
 většina odevzdaných hlasů  pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu

 společného postoje
*** Postup souhlasu

většina hlasů poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
 většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzívou. Zvýraznění normální kurzívou označuje části legislativního textu, 
u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění vypracování konečného 
znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v některé jazykové verzi).
Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o přístupu subjektů odpovědných za 
vydávání osvědčení o registraci vozidel v členských státech k Schengenskému 
informačnímu systému druhé generace (SIS II)
(KOM(2005)0237 – C6-0175/2005 – 2005/0104(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2005)0237)1,

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 71 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise 
předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0175/2005),

– s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
(A6-0000/2006),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 2

(2) Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady XX/2006/ES a rozhodnutí Rady 
2006/XX/SVV o zřízení, provozu a 
využívání Schengenského informačního 
systému druhé generace (dále jen „SIS II“) 
představují legislativní základ pro řízení 
SIS II, který je databází sdílenou členskými 
státy a obsahuje, mezi jiným, údaje 
o odcizených, neoprávněně použitých nebo
pohřešovaných motorových vozidlech se 
zdvihovým objemem válců nad 50 ccm.

(2) Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady XX/2006/ES a rozhodnutí Rady 
2006/XX/SVV o zřízení, provozu a 
využívání Schengenského informačního 
systému druhé generace (dále jen „SIS II“) 
představují legislativní základ pro řízení 
SIS II, který je databází sdílenou členskými 
státy a obsahuje, mezi jiným, údaje 
o motorových vozidlech se zdvihovým 
objemem válců nad 50 ccm, přívěsů o 
pohotovostní hmotnosti přesahující 750 
kg a o odcizených, neoprávněně použitých
a pohřešovaných obytných přívěsech, 

  
1 Úř. věst. C ... /Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.



PE 365.023v02-00 6/11 PR\609859CS.doc

CS

stejně jako údaje týkající se osvědčení o 
registraci vozidel a státních poznávacích 
značek vozidel, která byla odcizena, 
neoprávněně užívána, která jsou 
pohřešována nebo byla prohlášena za 
neplatná.

Odůvodnění
Je třeba uvést veškeré údaje obsažené v SIS II, k nimž budou mít v souladu s tímto nařízením 
přístup orgány odpovědné za registraci vozidel.

Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 7

(7) Státní i nestátní subjekty jednoznačně 
určené pro tento účel a odpovědné v 
členských státech za vydávání osvědčení o 
registraci vozidel by měly mít přístup 
k údajům zahrnutým v SIS II, které se 
týkají motorových vozidel se zdvihovým 
objemem válců nad 50 ccm, přívěsů a 
obytných přívěsů o váze bez nákladu nad 
750 kg jakož i osvědčení o registraci 
vozidel a poznávacích značek, které byly 
odcizeny, neoprávněně použity, 
zneplatněny nebo se pohřešují; tím je jim 
umožněno ověřit, zda vozidla předkládaná 
k registraci nebyla odcizena, neoprávněně 
používána nebo pohřešována.

(7) Státní i nestátní subjekty jednoznačně 
určené pro tento účel a odpovědné v 
členských státech za vydávání osvědčení o 
registraci vozidel by měly mít přístup 
k údajům zahrnutým v SIS II, které se 
týkají motorových vozidel se zdvihovým 
objemem válců nad 50 ccm, přívěsů o váze 
bez nákladu nad 750 kg, obytných přívěsů, 
jakož i osvědčení o registraci vozidel a 
poznávacích značek, které byly odcizeny, 
neoprávněně použity, zneplatněny nebo se 
pohřešují; tím je jim umožněno ověřit, zda 
vozidla předkládaná k registraci nebyla 
odcizena, neoprávněně používána nebo 
pohřešována.

Odůvodnění

Znění tohoto bodu odůvodnění bylo upraveno tak, aby lépe odpovídalo změně v úmluvě o 
provedení Schengenské dohody, která byla provedena z  tzv. „španělské iniciativy“ (viz čl. 1 
odst. 7 písm. b) rozhodnutí Rady 2005/211/SVV).  Rozdíl spočívá v tom, že text „španělské 
iniciativy“ předpokládá zahrnutí veškerých obytných přívěsů, zatímco původní  úmluva o 
provedení Schengenské dohody uváděla pouze obytné přívěsy o hmotnosti přesahující 750 kg.

Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 9

(9) Subjektům, které jsou v členských 
státech odpovědné za vydávání osvědčení 
o registraci vozidel a přitom nejsou 
státními subjekty, by se měl přístup 

(9) Subjektům, které jsou v členských 
státech odpovědné za vydávání osvědčení 
o registraci vozidel a přitom nejsou 
státními subjekty, by se měl přístup 
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poskytnout nepřímo, tj. skrze prostředníka, 
tedy orgán, jemuž je poskytnut přístup 
v souladu s rozhodnutím 2006/XX/SVV a 
který zodpovídá za zajištění dodržování 
povinností členských států zachovávat 
bezpečnost a důvěrnost.

poskytnout nepřímo, tj. skrze prostředníka, 
tedy orgán, jemuž je poskytnut přístup 
v souladu s rozhodnutím 2006/XX/SVV a 
který zodpovídá za zajištění dodržování 
povinností členských států zachovávat 
bezpečnost a důvěrnost, jak je uvedeno v 
článku 10 tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění

Vzhledem k citlivosti bezpečnostních norem a pravidel důvěrnosti je vhodné připojit tento 
přesný odkaz. 

Pozměňovací návrh 4
Bod odůvodnění 10

(10) Rozhodnutí 2006/XX/SVV vymezuje 
opatření, která je nutno přijmout, jestliže 
přístup do SIS II má za následek zjištění, 
že o daném předmětu existuje v systému 
záznam.

(10) Rozhodnutí 2006/XX/SVV, zejména 
jeho článek 36, vymezuje opatření, která je 
nutno přijmout, jestliže přístup do SIS II 
má za následek zjištění, že o daném 
předmětu existuje v systému záznam.

Odůvodnění

Pro větší jasnost se uvádí odkaz.

Pozměňovací návrh 5
Bod odůvodnění 12a (nový)

(12a) Toto nařízení dodržuje základní 
práva a zásady uznávané zejména 
Chartou základních práv Evropské unie.

Odůvodnění

Tento často uváděný  bod odůvodnění, který je rovněž zahrnut v návrhu nařízení a v návrhu 
rozhodnutí o SIS II, musí být obsažen i v tomto textu. 

Pozměňovací návrh 6
Čl. 1 odst. 1

1. Bez ohledu na články 35, 37 a čl. 40 
odst. 1 rozhodnutí 2006/XX/SVV mají 
subjekty odpovědné v členských státech za 

1. Aniž by byly dotčeny články 35, 37 a 
čl. 40 odst. 1 rozhodnutí 2006/XX/SVV 
mají subjekty odpovědné v členských 
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vydávání osvědčení o registraci vozidel, 
jak je uvedeno ve směrnici 1999/37/ES, 
přístup k údajům zařazeným do SIS II 
v souladu s čl. 35 písm. a), b) a f) 
předmětného rozhodnutí za výhradním 
účelem ověření, zda vozidla předkládaná 
jim k registraci nebyla odcizena, 
neoprávněně použita nebo zda nejsou 
pohřešována.

státech za vydávání osvědčení o registraci 
vozidel, jak je uvedeno ve směrnici 
1999/37/ES, přístup k následujícím 
údajům zařazeným do SIS II v souladu s čl.
35 písm. a), b) a f) předmětného rozhodnutí 
za výhradním účelem ověření, zda vozidla 
předkládaná jim k registraci nebyla 
odcizena, neoprávněně použita nebo zda 
nejsou pohřešována.

Odůvodnění

Čl. 35 písm. a), b) a f) uvádějí více údajů, než ke kterým mají přístup orgány odpovědné za 
registraci vozidel v souladu s nařízením (ES) č. 1160/2005 (jako např. údaje o plavidlech, 
letadlech a průmyslových zařízeních). Vzhledem k tomu, že není cílem, aby orgány odpovědné 
za registraci vozidel měly přístup k více údajům, následující pozměňovací návrhy jednotlivě 
uvádějí zvláštní údaje, k nimž jim má být umožněn přístup. 

Pozměňovací návrh 7
Čl. 1 odst. 1 písm. a) (nové)

a) údaje o motorových vozidlech se 
zdvihovým objemem válců nad 50 ccm, 
která byla odcizena, neoprávněně užívána 
nebo se pohřešují;

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k čl. 1 odst. 1.

Pozměňovací návrh 8
Čl. 1 odst. 1 písm. b) (nové)

b) údaje o přívěsech o pohotovostní 
hmotnosti přesahující 750 kg a obytných 
přívěsech, které byly odcizeny, 
neoprávněně užívány nebo které se 
pohřešují;

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k čl. 1 odst. 1.

Pozměňovací návrh 9
Čl. 1 odst. 1 písm. c) (nové)
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c) údaje o osvědčeních o registraci vozidel 
a státních poznávacích značkách vozidel, 
která byla odcizena, neoprávněně 
užívána, pohřešují se nebo byla 
prohlášena za neplatná.

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k čl. 1 odst. 1.
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I. Souvislosti

Evropský parlament a Rada přijaly v roce 2005 nařízení1, které umožňuje orgánům 
odpovědným za registraci vozidel přístup k Schengenskému informačnímu systému. Cílem 
změny úmluvy o provedení Schengenské dohody byl boj proti podvodům a nelegálnímu 
obchodu s odcizenými vozidly. Tento přístup umožní orgánům odpovědným za registraci 
vozidel lépe ověřit, zda vozidla, která jsou přihlašována k registraci, byla odcizena, 
neoprávněně užívána, nebo jsou pohřešována. 

V souladu s tímto nařízením mají uvedené orgány přístup pouze k určitým konkrétním 
údajům obsaženým v SIS2. V případech, kdy je registrace vozidel prováděna soukromými 
subjekty, mají tyto subjekty na rozdíl od veřejných orgánů přístup do systému pouze 
prostřednictvím orgánu, který má přístup do SIS (nepřímý přístup).  

II. Návrh

Cílem tohoto návrhu je, aby orgány odpovědné za registraci vozidel měly rovněž přístup do 
Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II). Ačkoli SIS II představuje 
jediný informační systém, byl zaveden dvěma různými právními akty v rámci prvního pilíře 
(návrh nařízení KOM(2005)0236) a v rámci třetího pilíře (návrh rozhodnutí 
KOM(2005)0230). V souladu s právním základem (článek 71 Smlouvy o ES; dopravní 
politika), je třeba zavést odlišný právní nástroj pro orgány odpovědné za registraci vozidel.

Právní spojitost mezi těmito texty zajišťují body odůvodnění 2 až 5.3

Právní důsledky (jako např. při pokusu o registraci odcizeného vozu) jsou upraveny různými 
texty: tento právní akt dává orgánu odpovědnému za registraci vozidel možnost ověřit, zda 
vozidlo, které je přihlašováno k registraci, nebylo odcizeno. V tomto případě by se použily 
vnitrostátní předpisy (např. by se o případu informovala policie). Tato situace je stanovena v 
čl. 1 odst. 4. Sdělují-li subjekty uvedené v odstavci 1 policejním či soudním orgánům 
informace, které vyplynuly z přístupu do SIS II a vyvolávají podezření ze spáchání trestného 
činu, pak se toto sdělování řídí vnitrostátním právem. Pokud byla policie v souladu s 
vnitrostátními předpisy informována o situaci, použije se (prostřednictvím systému SIRENE 
policie kontaktuje orgán odpovědný za registraci odcizeného vozidla) rozhodnutí třetího pilíře 
(viz bod odůvodnění 10 tohoto právního nástroje).

  
1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1160/2005 ze dne 6. července 2005, kterým se mění Úmluva 
k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 o postupném odstraňování kontrol na společných 
hranicích, pokud jde o přístup služeb členských států příslušných pro vydávání osvědčení o registraci vozidel do 
Schengenského informačního systému
2 Údaje o motorových vozidlech se zdvihovým objemem válců nad 50 ccm, která byla odcizena, neoprávněně užívána 
nebo se pohřešují; údaje o přívěsech o pohotovostní hmotnost přesahující 750 kg a obytných přívěsech, které byly 
odcizeny, neoprávněně užívány nebo které se pohřešují; údaje o osvědčeních o registraci vozidel a státních 
poznávacích značkách vozidel, které byly odcizeny, neoprávněně užívány, které se pohřešují nebo byly prohlášeny za 
neplatné
3 V platné úmluvě o provedení Schengenské dohody se tato otázka neuvádí, neboť úmluvu tvoří pouze jediný text, i 
když založený na různých právních základech a právních aktech.
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III. Postoj zpravodaje

Zpravodaj podporuje návrh Komise a chtěl by odkázat na svou zprávu, která vedla k přijetí 
výše uvedeného nařízení1 pro důkladné prověření důvodů, které ospravedlňují přístup orgánů 
odpovědných za registraci vozidel. Předložené pozměňovací návrhy mají pouze vyjasnit daný 
text, což je uvedeno v příslušných odůvodněních.  

V poslední řadě by zpravodaj chtěl vyjádřit své zklamání v souvislosti s francouzskou vládou:  
Francie několik měsíců de facto blokovala skutečný vstup nařízení (ES) č. 1160/2005 v 
platnost, neboť na rozdíl od ostatních členských států nedokončila přípravné technické práce.  
Tato skutečnost vedla ke zpoždění při přijímání právního aktu, který zaručuje začlenění údajů 
o osvědčeních o registraci a státních poznávacích značkách vozidel, které byly odcizeny, 
neoprávněně užívány, pohřešují se nebo byly prohlášeny za neplatné2 do SIS. Není tedy 
možné získat údaje, které dosud nebyly do systému vloženy. Zpravodaj dále připomíná, že 
během druhého čtení v rámci legislativního postupu, které vedlo k přijetí nařízení (ES) č. 
1160/2005, stáhl svůj pozměňovací návrh, který zaručoval začlenění těchto údajů.  V té době 
byl ujištěn o tom, že Rada přijme nezbytné akty. Zpravodaj by dále chtěl zdůraznit, že orgány 
musí vzájemně spolupracovat zákonným způsobem a členské státy mají rovněž povinnost 
loajálně spolupracovat se Společenstvím.  

  
1 A5-0205/2004
2 Návrh rozhodnutí Rady, kterým se stanoví den použitelnosti některých ustanovení rozhodnutí Rady 2005/211/SVV 
ze dne 24. února 2005 o zavedení některých nových funkcí v Schengenském informačním systému, včetně boje proti 
terorismu, dokument Rady 12576/05


