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PR_COD_1am

Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás 
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulási eljárás 
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. 
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat) 
leadott szavazatok többsége a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosító javaslatok jogalkotási szöveghez

A Parlament módosító javaslataiban a módosított szöveg félkövér dőlt
betűkkel van kiemelve. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes 
osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak 
javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése érdekében (például 
nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi változatban). Az ilyen 
jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

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
(COM(2005)0237 – C6–0175/2005 – 2005/0104(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2005)0237)1,

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 71. cikkére, amely alapján a 
Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0175/2005),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A6–
0000/2006),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen 
módosítani szándékozik a javaslatot vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás 1
(2) preambulumbekezdés

(2) A Schengeni Információs Rendszer 
második generációjának (a továbbiakban: 
SIS II) létesítéséről, működtetéséről és 
felhasználásáról szóló XX/2006/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet  és a 
2006/XX/IB tanácsi határozat  a SIS II 
szabályozásának jogalapját képezi, amely 
rendszer a tagállamok között egy 
megosztott adatbázist alkot, amely többek 
között az ellopott, jogellenesen használt 
vagy elveszett, 50 cm3-t meghaladó 
hengerűrtartalmú gépjárművek adatait 

(2) A Schengeni Információs Rendszer 
második generációjának (a továbbiakban: 
SIS II) létesítéséről, működtetéséről és 
felhasználásáról szóló XX/2006/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet  és a 
2006/XX/IB tanácsi határozat  a SIS II 
szabályozásának jogalapját képezi, amely 
rendszer a tagállamok között egy 
megosztott adatbázist alkot, amely többek 
között az 50 cm3-t meghaladó 
hengerűrtartalmú gépjárművek, ellopott, 
jogellenesen használt vagy elveszett, 750 
kg-ot meghaladó saját tömegű utánfutók 

  
1 HL C ... / A Hivatalos Lapban még nem tették közzé
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tartalmazza. és lakókocsik, valamint az ellopott, 
jogellenesen használt, elveszett vagy 
érvénytelenített járműforgalmi engedélyek 
és járműrendszámtáblák adatait 
tartalmazza.

Indokolás

Minden olyan, a SIS II-ben tárolt adatot meg kell említeni, amelyhez e rendelet értelmében a 
gépjármű-regisztrációs hatóságoknak hozzáférésük lesz.

Módosítás 2
(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 hozzáféréssel kell 
rendelkezniük az ellopott, jogellenesen 
használt vagy elveszett, 50 cm3-t 
meghaladó hengerűrtartalmú 
gépjárművekre, a 750 kg-ot meghaladó 
saját tömegű utánfutókra, valamint a 
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.

Indokolás

Ennek a preambulumbekezdésnek a szövege azért változik, hogy tükrözze a Schengeni 
Végrehajtási Egyezmény úgynevezett spanyol kezdeményezések általi módosítását (lásd a 
2005/211/JHA Tanácsi határozat 1. cikke (7) bekezdésének b) pontját). A különbség az, hogy 
a spanyol kezdeményezések szövege az összes lakókocsit magába foglalja, míg a régi 
Schengeni Végrehajtási Egyezmény csak a 750 kg-ot meghaladó súlyúakat foglalta magába.

Módosítás 3
(9) preambulumbekezdés

(9) Amennyiben a járművek forgalmi 
engedélyének kiadására hatáskörrel 
rendelkező tagállami szolgálatok nem 

(9) Amennyiben a járművek forgalmi 
engedélyének kiadására hatáskörrel 
rendelkező tagállami szolgálatok nem 
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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.

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, az 
ezen határozat 10. cikkében 
meghatározottak szerint.

Indokolás

Tekintettel a biztonsági és bizalmassági szabályok érzékeny jellegére, helyénvalónak tűnik a 
pontos hivatkozás feltüntetése.

Módosítás 4
(10) preambulumbekezdés

(10) A 2006/XX/IB határozat megállapítja 
azt az intézkedést, amit akkor kell 
meghozni, amikor a SIS II-höz való 
hozzáférés valamely tárgyra vonatkozóan a 
rendszerbe bevitt figyelmeztető jelzést fed 
fel.

(10) A 2006/XX/IB határozat, különösen 
annak 36. cikke megállapítja azt az 
intézkedést, amit akkor kell meghozni, 
amikor a SIS II-höz való hozzáférés 
valamely tárgyra vonatkozóan a rendszerbe 
bevitt figyelmeztető jelzést fed fel.

Indokolás

A hivatkozás az egyértelműbbé tétel érdekében kerül be.

Módosítás 5
(12a) preambulumbekezdés (új)

(12a) Ezen rendelet figyelembe veszi az 
alapvető jogokat és betartja az elismert 
alapelveket, különösen azokat, amelyek az 
Európai Unió alapjogi chartájában 
szerepelnek.

Indokolás

A standard preambulumbekezdésnek, amely a SIS II-re vonatkozó javasolt rendeletben és 
határozatban szerepelt, itt is szerepelnie kell.

Módosítás 6
1. cikk (1) bekezdés
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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.

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 következő adatokhoz kizárólag 
annak ellenőrzése céljából, hogy a nekik 
nyilvántartásba vételre bemutatott jármű 
lopott, jogellenesen használt vagy 
elveszett-e.

Indokolás

A 35. cikk a), b) és f) pontja több adatot szolgáltat, mint amihez a 1160/2005/EK rendelet a 
gépjármű-regisztrációs hatóságoknak hozzáférést ad (például hajók, repülőgépek, ipari 
berendezések). Mivel a célnak nem annak kell lennie, hogy több adathoz férjenek hozzá a 
regisztrációs hatóságok, a pontos adatok, amelyekhez hozzá kell férniük, a következő 
módosításokban szerepelnek.

Módosítás 7
1. cikk (1) bekezdés a) pont (új)

a) az ellopott, jogellenesen használt vagy 
elveszett, 50 cm3-t meghaladó 
hengerűrtartalmú gépjárművekkel 
kapcsolatos adatok,

Indokolás

Lásd az 1. cikk (1) bekezdéséhez tartozó indokolást.

Módosítás 8
1. cikk (1) bekezdés b) pont (új)

b) az ellopott, jogellenesen használt vagy 
elveszett lakókocsik, valamint a 750 kg-ot 
meghaladó saját tömegű utánfutók, 
adatai,

Indokolás

Lásd az 1. cikk (1) bekezdéséhez tartozó indokolást.
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Módosítás 9
1. cikk (1) bekezdés c) pont (új)

c) ellopott, jogellenesen használt vagy
forgalomból kivont járműforgalmi 
engedélyek és járműrendszámtáblák 
adatai.

Indokolás

Lásd az 1. cikk (1) bekezdéséhez tartozó indokolást.
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INDOKOLÁS

I. Háttér

A Parlament és a Tanács 2005-ben elfogadott egy rendeletet1, amely a járműregisztrációs 
hatóságoknak hozzáférést ad a Schengeni Információs Rendszerhez. A Schengeni 
Végrehajtási Egyezmény e módosításának célja a csalás és a lopott gépjárművekkel való 
kereskedés elleni harc volt. A hozzáférés lehetővé teszi a regisztrációs hatóságok számára, 
hogy jobban ellenőrizhessék, hogy a nekik bemutatott járművek nem lopottak, illetéktelenül 
használtak vagy elveszettek.

E rendeletnek megfelelően csak bizonyos specifikus adatokhoz férnek hozzá a SIS-ben2. Ha a 
járműregisztrációs szolgáltatásokat magáncég nyújtja, akkor szemben azzal, amikor a 
közhatóság nyújt ilyen szolgáltatásokat, ez a személy csak egy, a SIS-hez hozzáféréssel 
rendelkező hatóságon keresztül férhet hozzá a rendszerhez (közvetett hozzáférés).

II. A jelen javaslat

Jelen javaslatnak az a célja, hogy hozzáférést biztosítson a regisztrációs hatóságok számára a 
második generációs Schengeni Információs Rendszerhez is (SIS II). A SIS II-t, bár az 
egyetlen számítógépes rendszer, két különböző jogi aktus hozta létre az első 
(COM(2005)0236 rendeletre irányuló javaslat)és a harmadik (COM(2005)0230 határozatra 
irányuló javaslat) pillér alatt. A járműregisztrációs hatóságok számára szükség van egy külön 
jogi eszközre a jogi alap miatt (EKSz. 71. cikk, közlekedéspolitika).

Az e szövegek közötti kapcsolatot a 2–5. preambulumbekezdések szolgáltatják3.

A jogi következményt (például, ha valaki egy lopott autót akar regisztráltatni) különböző 
szövegek szabályozzák. A jelen jogi aktus lehetőséget biztosítana a járműregisztrációs 
hatóságnak annak ellenőrzésére, hogy a nekik bemutatott jármű lopott-e. Ha ez a lehetőség 
fennáll, a nemzeti jog lenne alkalmazandó (például, értesítenék a rendőrséget a helyzetről). Ez 
az 1. cikk (4) bekezdésében szerepel: A nemzeti jog szabályozza a SIS II-höz való hozzáférés 
során felfedett, bűncselekmény gyanúját megalapozó bármely információnak az (1) 
bekezdésben említett szolgálatok által a rendőrség vagy az igazságügyi hatóságokkal való 
közlését. Amikor a rendőrség a nemzeti jognak megfelelően értesült a helyzetről, a harmadik 
pillér alá tartozó határozat 36. cikke (lásd a jelen jogi eszköz 10. preambulumbekezdését) lép 
érvénybe (a rendőrség a Sirene-hatóságon keresztül felveszi a kapcsolatot azzal a hatósággal, 
amelyik felvette a lopott autót).

  
1 A közös határokon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-i Schengeni 
Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezménynek a járművek forgalmi engedélyének kiadására hatáskörrel 
rendelkező tagállami szolgálatok Schengeni Információs Rendszerhez való hozzáférésével kapcsolatos 
módosításáról szóló, 1160/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
2 50 cm3-t meghaladó hengerűrtartalmú gépjárművek adatai, lakókocsik, valamint a 750 kg-ot meghaladó saját 
tömegű utánfutók adatai, ellopott, jogellenesen használt vagy érvénytelenített járműforgalmi engedélyek és 
járműrendszámtáblák adatai.
3 A jelenlegi Schengeni Végrehajtási Egyezményben ez nem merült fel, mivel az Egyezmény még mindig egy 
szövegként létezett, bár különböző jogi aktusokon és alapokon nyugodott.
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III. Az előadó álláspontja

A vélemény előadója támogatja a Bizottság javaslatát és szeretne e jelentéshez, amely a fent 
idézett rendelet elfogadásához vezetett, egy mélyreható vizsgálatot hozzárendelni a 
járműregisztrációs hatóságok számára a hozzáférés biztosításának indoklásáról.1 A benyújtott 
módosításoknak csupán a tisztázás a célja; a magyarázat megtalálható az egyes 
indokolásokban.

Az előadó befejezésül szeretné kifejezni a francia kormánnyal kapcsolatos csalódását: 
Franciaország gyakorlatilag hónapokon keresztül blokkolta a 1160/2005 rendelet hatékony 
hatályba lépését, mivel technikai előkészületeit a többi tagállammal ellentétben még nem 
véglegesítették. Ebből az okból a lopott, jogellenesen használt, elvesztett vagy forgalomból 
kivont járműforgalmi engedélyek és járműrendszámtáblák SIS-be való bevitelét biztosító jogi 
aktus2 elfogadása késedelmet szenvedett. Olyan adathoz azonban, amit még nem vittek be, 
nem lehet hozzáférni. Az előadó emlékeztetni kíván arra, hogy a 1160/2005 rendelet 
elfogadásához vezető jogalkotási eljárás második olvasata alatt visszavonta módosítását, 
amely biztosította volna ezeknek az adatoknak a bevitelét. Akkor biztosra vette, hogy a 
Tanács elfogadja a szükséges aktusokat. Az előadó szeretné hangsúlyozni, hogy az 
intézményeknek lojálisan együtt kell működniük és a tagállamok is kötelesek lojálisan 
együttműködni a Közösséggel.

  
1 A5-0205/2004
2 A 2005. február 24-i, a Schengeni Információs Rendszer néhány új funkciójának, beleértve a terrorizmus elleni 
harcot, bevezetéséről szóló 2005/211/JHA tanácsi határozat bizonyos rendelkezéseinek alkalmazási időpontját 
meghatározó tanácsi határozatra irányuló javaslat; 12576/05 sz. tanácsi dokumentum


