28.12.2006

Euroopa Liidu Teataja

ET

L 381/1

I
(Aktid, mille avaldamine on kohustuslik)

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1986/2006,
20. detsember 2006,
mis käsitleb liikmesriikides sõidukite registreerimistunnistusi väljaandvate teenistuste juurdepääsu
teise põlvkonna Schengeni infosüsteemile (SIS II)
EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

(2)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu … määrus (EÜ) nr
000/2006 (4) ning nõukogu … otsus 2006/000/JSK, (mis
käsitlevad teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II)
loomist, toimimist ja kasutamist), (5) moodustavad SIS II
haldamiseks vajaliku õigusliku aluse. SIS II on liikmesriikide vahel jagatav andmebaas, mis muu hulgas sisaldab
andmeid, mis käsitlevad mootorsõidukeid, mille mootori
töömaht on üle 50 cm3, haagiseid, mille tühimass on üle
750 kg, ja haagiselamuid ning sõidukite registreerimistunnistusi ja sõidukite numbrimärke, mis on varastatud,
ebaseaduslikult omastatud, kaotatud või kehtetuks
tunnistatud.

(3)

Määrus (EÜ) nr 000/2006 ja otsus 2006/000/JSK asendasid 14. juunil 1985. aastal Beneluxi Majandusliidu riikide,
Saksamaa Liitvabariigi ja Prantsuse Vabariigi valitsuste
vahel nende ühispiiridel kontrolli järkjärgulise kaotamise
kohta sõlmitud Schengeni lepingu rakendamist käsitleva
19. juuni 1990. aasta konventsiooni (6) (“Schengeni konventsioon”) artiklid 92–119, välja arvatud selle
artikli 102a. Viimati nimetatud artikkel käsitleb liikmesriikide sõidukite registreerimistunnistusi väljaandvate asutuste ja teenistuste juurdepääsu Schengeni infosüsteemile.

(4)

Nüüdseks on vaja vastu võtta kolmas õigusakt, mis põhineks EÜ asutamislepingu V jaotisel ning täiendaks määrust (EÜ) nr 000/2006 ja otsust 2006/000/JSK eesmärgiga
võimaldada liikmesriikides sõidukite registreerimistunnistusi väljaandvatele teenistustele juurdepääs SIS II-le ning
asendada Schengeni konventsiooni artikkel 102a.

(5)

Teated esemete kohta, kaasa arvatud mootorsõidukite kohta, sisestatakse SIS II kooskõlas otsusega 2006/000/JSK
arestimise või kriminaalmenetluses tõenditena kasutamise
eesmärgil.

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle
artiklit 71,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust, (1)

pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 29. aprilli 1999. aasta direktiivis 1999/37/EÜ
(sõidukite registreerimisdokumentide kohta) (3) sätestatakse, et liikmesriigid peavad selle direktiivi rakendamisel üksteist abistama ning võivad kahe- või mitmepoolselt teavet
vahetada, eelkõige selleks, et kontrollida enne sõiduki
registreerimist selle õiguslikku seisundit liikmesriigis, kus
see eelnevalt registreeritud oli. Selline kontrollimine võib
toimuda arvutivõrgu kaudu.

(1) ELT C 65, 17.3.2006, lk 27.
(2) Euroopa Parlamendi 25. oktoobri 2006. aasta arvamus (Euroopa Liidu
Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 19. detsembri 2006. aasta otsus
(Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).
(3) EÜT L 138, 1.6.1999, lk 57. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2003/127/EÜ (ELT L 10, 16.1.2004, lk 29).

(4) Väljaannete talitus: palun sisestada number ja kuupäev.
(5) ELT L 99.
(6) EÜT L 239, 22.9.2000, lk 19. Konventsiooni on viimati muudetud
määrusega (EÜ) nr 1160/2005 (ELT L 191, 22.7.2005, lk 18).
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(6)

Vastavalt otsusele 2006/000/JSK on juurdepääsuõigus SIS
II sisestatud esemeid käsitlevatele teadetele ainult piirikontrolli ning muude politsei- ja tollikontrollide eest vastutavatel asutustel ning õigusasutustel ja Europolil.

(7)

Liikmesriikides sõidukite registreerimistunnistusi väljaandvatel ja selgesõnaliselt seda eesmärki täitma määratud riiklikel või valitsusvälistel teenistustel peaks olema juurdepääs
SIS II-s sisalduvatele andmetele, mis käsitlevad mootorsõidukeid, mille mootori töömaht on üle 50 cm3, haagiseid
(mille tühimass on üle 750 kg), haagiselamuid ja sõidukite registreerimistunnistusi ja sõidukite numbrimärke, mis
on varastatud, ebaseaduslikult omastatud, kaotatud või
kehtetuks tunnistatud, et nimetatud teenistused saaksid
kontrollida, kas neile registreerimiseks esitatud sõidukid
on varastatud, ebaseaduslikult omastatud või kaotatud.

(8)

(9)

Selleks on vaja tagada neile teenistustele juurdepääs nimetatud andmetele ning lubada neil neid andmeid kasutada
halduseesmärkidel, milleks on sõidukite registreerimistunnistuste väljaandmine asjakohasel viisil.

(12)

Kuna kavandatava meetme eesmärki, nimelt liikmesriikides sõidukite registreerimistunnistusi väljaandvatele teenistustele juurdepääsu võimaldamist SIS II-le, et lihtsustada
nende poolt direktiivi 1999/37/EÜ alusel täidetavaid ülesandeid, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada ning kuna
SIS II on oma olemuselt ühine infosüsteem, on seda võimalik saavutada ainult ühenduse tasandil, võib ühendus
võtta meetmeid kooskõlas asutamislepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis
sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe
käesolev määrus nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(13)

Käesolevas määruses austatakse põhiõigusi ja järgitakse
eelkõige Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga tunnustatud
põhimõtteid.

(14)

Islandi ja Norra puhul kujutab käesolev määrus endast
nende Schengeni acquis’ sätete edasiarendamist Euroopa
Liidu Nõukogu ning Islandi Vabariigi ja Norra Kuningriigi
vahelise lepingu (viimase kahe riigi osalemiseks Schengeni
acquis’ sätete rakendamises, kohaldamises ja edasiarendamises) (2) tähenduses, mis kuuluvad nimetatud lepingu teatavaid rakenduseeskirju käsitleva nõukogu 17. mai 1999.
aasta otsuse 1999/437/EÜ (3) artikli 1 punktis G osutatud
valdkonda.

(15)

Šveitsi puhul kujutab käesolev määrus endast nende
Schengeni acquis’ sätete edasiarendamist Euroopa Liidu,
Euroopa Ühenduse ning Šveitsi Konföderatsiooni vahelise
lepingu (Šveitsi Konföderatsiooni ühinemise kohta Schengeni acquis’ sätete rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega) tähenduses, mis kuuluvad nõukogu 17. mai
1999. aasta otsuse 1999/437/EÜ artikli 1 punktis G osutatud valdkonda, kusjuures nimetatud otsuse vastavat
punkti tõlgendatakse koostoimes otsuste 2004/849/EÜ (4)
ja 2004/860/EÜ (5) artikli 4 lõikega 1.

Kui liikmesriigis sõidukite registreerimistunnistusi väljaandev teenistus ei ole riiklik asutus, tuleks selline juurdepääs
tagada kaudselt, see tähendab vahendava asutuse kaudu,
kellele on antud juurdepääs otsuse 2006/000/JSK alusel ja
kes vastutab liikmesriikide turvalisus- ja konfidentsiaalsuseeskirjade järgimise eest, nagu on osutatud nimetatud
otsuses.

(10)

Otsuses 2006/000/JSK kehtestatakse meetmed, mida tuleb
rakendada juhul, kui SIS II kasutamisel ilmneb, et SIS II-te
sisestatud eseme kohta on esitatud teade.

(11)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta
direktiivi 95/46/EÜ (üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise
kohta) (1) kohaldatakse liikmesriikides sõidukite registreerimistunnistusi väljaandvate teenistuste poolt teostatava
isikuandmete töötlemise suhtes. Mainitud direktiivis kõnealuste teenistuste poolt SIS II raames isikuandmete töötlemise suhtes sätestatud põhimõtteid täiendavad ja
selgitavad otsuse 2006/000/JSK erisätted, mis käsitlevad
isikuandmete kaitset, turvalisust, konfidentsiaalsust ja
registrifailide pidamist.

(1) EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31. Direktiivi on muudetud määrusega
(EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).
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(2) EÜT L 176, 10.7.1999, lk 36.
(3) EÜT L 176, 10.7.1999, lk 31.
(4) Nõukogu 25. oktoobri 2004. aasta otsus 2004/849/EÜ, mis käsitleb
Euroopa Liidu nimel Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelisele lepingule Šveitsi Konföderatsiooni ühinemise
kohta Schengeni acquis’ rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega, allakirjutamist ning selle teatud sätete ajutist kohaldamist
(ELT L 368, 15.12.2004, lk 26).
(5) Nõukogu 25. oktoobri 2004. aasta otsus 2004/860/EÜ, mis käsitleb,
Euroopa Ühenduse nimel Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse ja Šveitsi
Konföderatsiooni vahelisele lepingule Šveitsi Konföderatsiooni ühinemise kohta Schengeni acquis’ rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega, allakirjutamist ning selle teatud sätete ajutist kohaldamist
(ELT L 370, 17.12.2004, lk 78).

28.12.2006
(16)
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Käesolev määrus on Schengeni acquis’ edasiarendus või
muul viisil sellega seotud 2003. aasta ühinemisakti
artikli 3 lõike 2 tähenduses,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
1.
Olenemata otsuse 2006/000/JSK artiklitest 38, 40 ja
artikli 46 lõikest 1, on direktiivis 1999/37/EÜ nimetatud sõidukitele registreerimistunnistusi väljaandvatel liikmesriikide teenistustel juurdepääsuõigus kõnealuse otsuse artikli 38 lõike 2
punktide a, b ja f alusel SIS II sisestatud järgmistele andmetele,
ainsa eesmärgiga kontrollida, kas neile registreerimiseks esitatud
sõidukid on varastatud, ebaseaduslikult omastatud või kaotatud
või tagaotsitavad kriminaalmenetluses tõendina kasutamise
eesmärgil:
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3. Lõikes 1 viidatud teenistustel, kui nad on mitteriiklikud teenistused, on juurdepääsuõigus SIS II-te sisestatud andmetele ainult
lõikes 1 nimetatud otsuse artiklis 40 viidatud asutuse vahendusel. Nimetatud asutusel on õigus otseseks juurdepääsuks andmetele ja õigus neid asjaomastele teenistusele edasi anda. Asjaomane
liikmesriik tagab, et nimetatud teenistuselt ja selle töötajatelt nõutakse kõigi piirangute järgimist, mis kehtivad neile ametivõimude
poolt edastatud andmete lubatud kasutamise kohta.

4.
Nimetatud otsuse artiklit 39 ei kohaldata juurdepääsu
puhul, mis on saadud vastavalt sellele artiklile. Mis tahes SIS II
kasutamise käigus ilmsiks tulnud kuriteos kahtlustamiseks alust
andva teabe edastamine lõikes 1 nimetatud teenistuste poolt
politsei- või õigusasutustele on reguleeritud siseriikliku õigusega.

Artikkel 2
a)

andmed, mis käsitlevad mootorsõidukeid, mille mootori töömaht on üle 50 cm3;

b)

andmed, mis käsitlevad haagiseid (mille tühimass on üle
750 kg) ja haagiselamuid;

c)

andmed, mis käsitlevad sõidukite registreerimistunnistusi ja
sõidukite numbrimärke, mis on varastatud, ebaseaduslikult
omastatud, kaotatud või kehtetuks tunnistatud.

Käesolev määrus asendab Schengeni konventsiooni artikli 102a.

Artikkel 3

Liikmesriigi nimetatud teenistuste juurdepääsu nendele andmetele reguleeritakse liikmesriigi õigusega lõikes 2 sätestatud
tingimustel.

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

2.
Lõikes 1 viidatud teenistustel, mis on on riiklikud teenistused, on õigus otsejuurdepääsule SIS II andmetele.

Seda kohaldatakse alates kuupäevast, mis määratakse kindlaks
otsuse 2006/000/JSK artikli 71 lõike 2 kohaselt.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel,20 detsembri 2006
Euroopa Parlamendi nimel
President

Nõukogu nimel
eesistuja

J. BORRELL FONTELLES

J. KORKEAOJA

