
(2) A rendelet a SIS 1+-ban részt vevő tagállamok számára a SIS 1+-ban részt vevő tagállamok kormá-
nyait képviselő tagok egyhangú szavazatával eljáró Tanács által meghatározott időponttól alkalmazandó.

(3) Az (2) bekezdésben említett időpontok megállapítására akkor kerül sor, miután:

a) elfogadták a szükséges végrehajtási intézkedéseket;

b) a SIS 1+-ban teljes körűen részt vevő valamennyi tagállam értesítette a Bizottságot arról, hogy megtette
a SIS II-adatok feldolgozásához és a kiegészítő információk kicseréléséhez szükséges műszaki és jogi
lépéseket;

c) a Bizottság bejelentette, hogy a SIS II-nek a Bizottság és a tagállamok által közösen végzett átfogó
tesztelése sikeresen befejeződött, és a Tanács előkészítő szervei jóváhagyták a tesztelés előterjesztett
eredményeit, és megerősítették, hogy a SIS II teljesítményszintje legalábbis egyenértékű a SIS 1+ által
elért szinttel;

d) a Bizottság megtette a szükséges műszaki intézkedéseket annak érdekében, hogy a Központi SIS II és az
érintett tagállamok N.SIS II rendszerét összekapcsolják.

(4) A Bizottság a (3) bekezdés c) pontjának megfelelően elvégzett tesztek eredményéről tájékoztatja az
Európai Parlamentet.

(5) A Tanács által a (2) bekezdésnek megfelelően hozott határozatokat az Európai Unió Hivatalos Lapjában
ki kell hirdetni.

E rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban, az Európai Közösséget
létrehozó szerződésnek megfelelően.

Kelt …-ban/-ben, …-án/-én.

az Európai Parlament részéről
az elnök

a Tanács részéről
az elnök

P6_TA(2006)0446

A járművek forgalmi engedélyének kiadására hatáskörrel rendelkező szolgálatok-
nak a II. Schengeni Információs Rendszerhez való hozzáférése ***I

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a járművek forgalmi engedélyének kiadására hatás-
körrel rendelkező tagállami szolgálatoknak a Schengeni Információs Rendszer második generációjá-
hoz (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 (A6-0354/2006),

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

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

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

P6_TC1-COD(2005)0104

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2006. október 25-én került elfogadásra a
járművek forgalmi engedélyének kiadására hatáskörrel rendelkező tagállami szolgálatoknak a Schen-
geni Információs Rendszer második generációjához (SIS II) való hozzáféréséről szóló …/2006/EK

európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 71. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (2),

mivel:

(1) A járművek nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó okmányokról szóló, 1999. április 29-i 1999/37/EK
tanácsi irányelv (3) értelmében a tagállamok segítik egymást az említett irányelv végrehajtása során, és
két- és többoldalú szinten kicserélhetik információikat különösen abból a célból, hogy még mielőtt a
jármű bármilyen nyilvántartásba vétele megtörténne, tisztázzák a jármű jogi helyzetét abban a tagál-
lamban, ahol azt előzőleg nyilvántartásba vették. Ez az ellenőrzés elektronikus hálózat igénybevételé-
vel is történhet.

(2) A Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létesítéséről, működtetéséről és
használatáról szóló, …-i …/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és …-i 2006/…/IB
tanácsi határozat (4) képezi a SIS II szabályozásának jogalapját, amely rendszer a tagállamok közötti
megosztott adatbázis, és többek között az 50 cm3-t meghaladó hengerűrtartalmú gépjárművek ada-
tait, a 750 kg-nál nagyobb saját tömegű utánfutók, valamint a lakókocsik adatait, és a járművek
ellopott, jogellenesen használt, elveszett vagy érvénytelenített járműforgalmi engedélyeinek és rend-
számtábláinak adatait tartalmazza.

(3) A Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság
kormányai között a közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985.
június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló, 1990. június 19-i egyezmény (5) (Schengeni
Egyezmény) 92–119. cikke – annak 102a. cikke kivételével – helyébe a …/2006/EK rendelet és a
2006/…/IB határozat lépett. A 102a. cikk a járművek forgalmi engedélyének kiadására hatáskörrel
rendelkező tagállami hatóságoknak és szolgálatoknak a Schengeni Információs Rendszerhez való hoz-
záférésére vonatkozik.

(4) Ugyanakkor szükséges egy harmadik jogi eszközt elfogadni, amely a Szerződés V. címén alapul, és
kiegészíti a …/2006/EK rendeletet és a 2006/…/IB határozatot annak érdekében, hogy lehetővé tegye
a járművek forgalmi engedélyének kiadására hatáskörrel rendelkező tagállami szolgálatok számára a
SIS II-höz való hozzáférést, és a Schengeni Egyezmény 102a. cikkének helyébe lépjen.
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