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767/2008 in Uredbe (EU) št. 1077/2011, COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 

2016/0106(COD) 

Spoštovani gospod predsednik, 

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (LIBE) je dne 18. aprila 

2017 Odbor za pravne zadeve obvestil, da je bil v medinstitucionalnih pogajanjih, ki trenutno 

potekajo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi sistema 

vstopa/izstopa za evidentiranje podatkov o vstopu in izstopu državljanov tretjih držav ter 

zavrnitvah vstopa pri prehajanju zunanjih meja držav članic Evropske unije in o določitvi 

pogojev za dostop do sistema vstopa/izstopa za namene kazenskega pregona ter o spremembi 

Uredbe (ES) št. 767/2008 in Uredbe (EU) št. 1077/2011 (v nadaljnjem besedilu: uredba), 

dosežen začasni dogovor, da se črta ena od pravnih podlag iz navedenega predloga Komisije, 

in sicer člen 88(2)(a) PDEU. Odbor LIBE se je zato v skladu s členom 39(2) Poslovnika 

Odbor za pravne zadeve zaprosil za naj preveri pravno podlago omenjenega predloga in še 

zlasti morebitno nadomestitev člena 88(2)(a) PDEU. 

I – Ozadje 

Predlagana uredba naj bi določala sistem vstopa/izstopa za odpravo zamud pri mejnih 

kontrolah, hkrati pa izboljšala i) mejne kontrole za državljane tretjih držav; ii) zagotovila 

sistematično in zanesljivo ugotavljanja istovetnosti oseb, ki so prekoračile obdobje 

dovoljenega bivanja ter iii) okrepila notranjo varnost in boj proti terorizmu in hudim kaznivim 

dejanjem. Področje uporabe novega sistema vstopa/izstopa vključuje prehode mej vseh 

državljanov tretjih držav, ki na schengensko območje vstopijo zaradi kratkoročnega bivanja 

(največ 90 dni v katerem koli 180-dnevnem obdobju) in za katere velja vizumska obveznost 

oziroma so iz nje izvzeti, ali morda na podlagi popotniškega vizuma (do enega leta). V 

sistemu se bodo zbirali podatki in evidentirale evidence o vstopu in izstopu, da se bo 

poenostavilo prehajanje meja potnikov, ki potujejo v dobri veri, in da bo lažje ugotoviti 

istovetnost oseb, ki so prekoračile obdobje dovoljenega bivanja. V sistemu bodo evidentirane 

tudi zavrnitve vstopa državljanom tretjih držav, ki spadajo na njeno področje uporabe, da 

bodo lahko organi kazenskega pregona izvajali omejene poizvedbe v zbirki podatkov za 

potrebe identifikacije in pridobitev obveščevalnih podatkov za preprečevanje hudih kaznivih 

dejanj in terorizma. 

 

II – Upoštevni člen Pogodbe 

Predlog Komisije kot pravno podlago predlaga člen 77(2)(b) in (d) PDEU v povezavi s 

členom 87(2)(a) PDEU in členom 88(2)(a) PDEU, Naslov V z naslovom „Območje svobode, 

varnosti in pravice“, ki se glasita:  

Člen 77 

(prejšnji člen 62 PES) 

 

[...] 

2. Za namene iz odstavka 1 Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku 

sprejmeta ukrepe glede: 
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[…] 

(b) kontrolo oseb pri prehodu zunanjih meja; 

[…] 

(d) vseh ukrepov, potrebnih za postopno uvedbo integriranega sistema upravljanja zunanjih 

meja, 

Člen 87 

(prejšnji člen 30 PEU) 

 

[…] 

2. Za namene iz odstavka 1 lahko Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem 

postopku določita ukrepe glede: 

(a) zbiranjem, hrambo, obdelavo, analizo in izmenjavo koristnih informacij; 

[…] 

Člen 88 

(prejšnji člen 30 PEU) 

 

[…] 

 

2. 2. Evropski parlament in Svet z uredbami, sprejetimi po rednem zakonodajnem postopku, 

določita strukturo, delovanje, področje ukrepanja in naloge Europola. Te naloge lahko 

zajemajo: 

(a) zbiranje, hrambo, obdelavo, analizo in izmenjavo informacij, ki so jih posredovali 

predvsem organi držav članic ali tretjih držav oziroma služb; 

 

[…] 

 

III – sodna praksa Sodišča glede izbire pravne podlage 

Sodišče je na vprašanje ustrezne pravne podlage vedno gledalo kot na vprašanje 

ustavnopravnega pomena, ki zagotavlja skladnost z načelom prenosa pristojnosti (člen 5 

Pogodbe o Evropski uniji (PEU)) in določa naravo in področje pristojnosti Unije.1 Iz ustaljene 

sodne prakse Sodišča Evropske unije izhaja, „da mora izbira pravne podlage akta Skupnosti 

temeljiti na objektivnih dejavnikih, ki jih je mogoče sodno preskusiti, kar zlasti velja za cilj in 

vsebino ukrepa“.2 Izbira napačne pravne podlage je zato lahko razlog za razveljavitev 

zadevnega akta. V tem okviru so želja institucije, da bi aktivneje sodelovala pri sprejemanju 

danega ukrepa, okoliščine, v katerih je bil ukrep sprejet, pa tudi delo, ki je bilo opravljeno 

glede drugih vidikov področja delovanja, ki ga zajema ta ukrep, za določitev pravilne pravne 

                                                 
1 Mnenje 2/00 [2001], Recueil, str. I-9713, točka 5. 
2 Zadeva C-45/86, Komisija proti Svetu (Splošni tarifni preferenciali) [1987] Recueil, str. 1439, točka 5; Zadeva 

C-411/06, Komisija proti Parlamentu in Svetu [2009] ZOdl., str. I-7585. 



 

PE592.408v03-00 4/7 RR\1119427SL.docx 

SL 

podlage nepomembni.1  

Če se pri pregledu ukrepa izkaže, da ima dvojni cilj ali dve sestavini, pri čemer je ena glavna 

ali prevladujoča, druga pa zgolj stranska, mora ukrep temeljiti samo na eni pravni podlagi, in 

sicer tisti, ki se zahteva za glavni ali prevladujoči cilj oziroma sestavino.2 Nasprotno pa mora 

akt temeljiti na več ustreznih pravnih podlagah, če ima ukrep več sočasnih ciljev ali sestavin, 

ki so neločljivo povezane in nobena od njih ni drugotnega ali posrednega pomena glede na 

druge, ter če postopki, določeni za ustrezne pravne podlage3 niso nezdružljivi s pravico 

Evropskega parlamenta in je ne spodkopavajo.4 

IV – Cilj in vsebina predlaganega ukrepa 

Kot navaja Komisija v obrazložitvenemu memorandumu, naj bi bil s tem predlogom 

vzpostavljen centraliziran sistem, prek katerega bodo države članice medsebojno sodelovale, 

kar pa zahteva skupno arhitekturo in pravila delovanja. Določena bodo tudi pravila o mejnih 

kontrolah na zunanjih mejah in o dostopu do sistema tudi zaradi preprečevanja, odkrivanja in 

preiskovanja kaznivih dejanj, ki so enaka za vse države članice.  

Uvodna izjava navaja, da bi morali biti cilji sistem vstopa/izstopa izboljšanje upravljanja 

zunanjih meja, preprečevanje nezakonitega priseljevanja in lažje upravljanje migracijskih 

tokov. V skladu z uvodno izjavo 16 je v boju proti terorističnim kaznivim dejanjem in drugim 

hudim kaznivim dejanjem bistveno, da imajo organi kazenskega pregona na uporabo 

najaktualnejše informacije, zato bi morali biti podatki iz sistema vstopa/izstopa na voljo 

imenovanim organom držav članic in Evropskemu policijskemu uradu (Europol) pod pogoji, 

določenimi v predlagani uredbi. Uvodna izjava 17 poudarja ključno vlogo agencije Europol 

pri sodelovanju med organi držav članic na področju preiskovanja čezmejnega kriminala pri 

spodbujanju preprečevanja, analiziranja in preiskovanja na ravni Unije in poudarja, da bi 

morala imeti tudi dostop do sistema vstopa/izstopa v okviru svojih nalog in v skladu s 

Sklepom Sveta 2009/371/PMZ (zdaj Uredba 2016/794 o Agenciji Evropske unije za 

sodelovanje na področju kazenskega pregona (Europol))5. 

Poleg tega člen 1, ki navaja predmet predlagane uredbe, določa, da lahko to vključuje a) 

vzpostavitev sistema vstopa/izstopa za odpravo zamud pri mejnih kontrolah in izboljšanje 

kakovosti mejnih kontrol za državljane tretjih držav ter zagotovitev sistematičnega in 

zanesljivega prepoznavanja oseb, ki so prekoračile obdobje dovoljenega bivanja in (b) pogoje, 

pod katerimi imenovani organi kazenskega pregona držav članic in Evropski policijski urad 

(Europol) lahko pridobijo dostop za vpogled v sistem vstopa/izstopa zaradi preprečevanja, 

odkrivanja in preiskovanja terorističnih kaznivih dejanj ali drugih hudih kaznivih dejanj.  

Glede vsebine, predlog po nizu opredelitev v členu 3, vzpostavitvi sistema vstopa/izstopa z 

eu-LISA, seznamom posebnih ciljev sistema vstopa/izstopa (člen 5), tehničnih specifikacijah 

sistema vstopa/izstopa (člen 6) in vprašanjih interoperabilnosti s centralnim sistemom VIS 

                                                 
1 Zadeva C-269/97, Komisija proti Svetu [2000] Recueil, str. I-2257, točka 44. 
2 Zadeva C-137/12, Komisija proti Svetu, EU:C:2013:675, točka 53; Zadeva C-490/10, Parlament proti Svetu, 

EU:C:2012:525, točka 45; Zadeva C-155/07 Parlament proti Svetu [2008] ZOdl., str. I-08103, točka 34; 
3 Zadeva C-211/01, Komisija proti Svetu [2003] Recueil, str. I-08913, točka 40; Zadeva C-178/03, Komisija 

proti Evropskemu parlamentu in Svetu [2006] ZOdl., str. I-107, točke 43–56; 
4 Zadeva C-300/89, Komisija proti Svetu (Titanov dioksid) [1991] Recueil, str. I-2867, točke 17–25; Zadeva C-

268/94, Portugalska proti Svetu [1996], Recueil, str. I-6177. 
5 UL L 135, 24.5.2016, str. 53, glej člen 17(3). 
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(člen 7), uvaja nekatere določbe o pogojih za dostop do sistema vstopa/izstopa za imenovane 

pristojne organe v državah članicah. V poglavju II uvaja določbe o tem, kako mejni organi 

vstopijo v sistem vstopa/izstopa in uporabijo podatke v sistemu, vključno z osebnimi podatki 

o imetnikih vizumov (člen 14), državljanih tretjih držav, ki so oproščeni vizumske obveznosti 

(člen 15), državljanih tretjih držav, ki jim je bil vstop zavrnjen (člen 16), in če bilo dovoljenje 

za prebivanje razveljavljeno, preklicani ali podaljšano (člen 17). 

Poglavje III predloga se osredotoča na vnos podatkov in uporabo sistema vstopa/izstopa s 

strani drugih organov, kot so organi, pristojni za izdajo vizumov, obravnavo vlog in odločanje 

o vlogah za izdajo vizuma (člen 22), pristojnih organov za namene obravnavanja prošenj za 

dostop do nacionalnih programov za poenostavitev (člen 23), organov, pristojnih, da na 

ozemlju držav članic izvajajo preverjanje istovetnosti državljanov tretjih držav in pogojev za 

vstop ali bivanje na ozemlju države članice (člen 24). Poglavje IV je namenjen postopku 

dostopa imenovanih organov kazenskega pregona držav članic (členi 26, 28 in 29) in 

imenovanega organa Europola (členi 27 in 30) ter pogojem za njihov dostop. 

Poglavja od V do VII se osredotočajo na upravljanje podatkov v sistemu vstopa/izstopa, kot 

so obdobja hrambe, obdelave podatkov in pošiljanje podatkov tretjim državam, varnost 

podatkov, zagotavljanje informacij o posameznih dokumentih, pravica do dostopa, popravka 

in izbrisa podatkov iz sistema in pravica do nadzora evropskega nadzornika za varstvo 

podatkov ter varstvo osebnih podatkov za dostop zaradi kazenskega pregona. V poglavju VIII 

so določene potrebne spremembe drugih veljavnih instrumentov Unije, medtem ko poglavje 

IX uvaja nekatere končne določbe o stroških, uporabi podatkov za poročila in statistične 

namene, usposabljanje ter spremljanju in ocenjevanje razvoja sistema vstopa/izstopa. 

V – Preučitev in določitev primerne pravne podlage 

Komisija kot ustrezno pravno podlago predlaga uporabo člena 77(2)(b) in (d) Pogodbe o 

delovanju Evropske unije. S členom 77(2)(b) in (d) PDEU je predvideno, da lahko Evropski 

parlament in Svet sprejmeta ukrepe v zvezi s kontrolo oseb pri prehajanju zunanjih meja in za 

postopno uvedbo integriranega sistema upravljanja zunanjih meja. Člen 77(2)(b) in (d) je 

ustrezna pravna podlaga za podrobnejšo opredelitev ukrepov glede prehodov zunanjih meja 

držav članic ter razvoj standardov in postopkov, po katerih se morajo države članice ravnati 

pri izvajanju kontrole oseb na teh mejah. 

Poleg tega spremenjeni predlog temelji na členu 87(2)(a) PDEU, ki spada v poglavje 5 o 

policijskem sodelovanju ter določa, da lahko Evropski parlament in Svet, v skladu z rednim 

zakonodajnim postopkom, med drugim določita ukrepe glede zbiranja, hrambe, obdelave, 

analize in izmenjave ustreznih informacij v okviru policijskega sodelovanja, ki vključuje vse 

pristojne organe držav članic. Za člen 87(2)(a) PDEU se torej meni, da je ustrezna pravna 

podlaga za dovoljevanje dostopa nacionalnih organov kazenskega pregona do sistema 

vstopa/izstopa. 

Člen 88(2)(a) PDEU se glede sprejetja uredb Evropskega parlamenta in Sveta po rednem 

zakonodajnem postopku, med drugim za določitev naloge Europola, vključno z zbiranjem, 

hrambo, obdelavo, analizo in izmenjavo informacij, ki so jih posredovali predvsem organi 

držav članic ali tretjih držav oziroma službe zunaj EU, šteje kot ustrezen za omogočanje 

dostopa Europola do sistema vstopa/izstopa pod strogimi pogoji. 

Vendar se glede na cilj in vsebino predloga, ki naj bi določil enotna pravila za vse države 
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članice o mejnih kontrolah na zunanjih mejah in dostopu do sistema vstopa/izstopa za namene 

kazenskega pregona pristojnih organov držav članic in Europola zdi, da ima predlog dvojni 

cilj, in sicer upravljanje zunanjih meja in dostop organov kazenskega pregona do sistema 

vstopa/izstopa za namene preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja terorističnih kaznivih 

dejanj in drugih hudih kaznivih dejanj. Dostop Europola do sistema vstopa/izstopa spada v 

okvir tega splošnega cilja prispevanja k preprečevanju, odkrivanju in preiskovanju 

terorističnih kaznivih dejanj in drugih hudih kaznivih dejanj, zato to ni samostojen cilj 

predloga o sistemu vstopa/izstopa.1 Poleg tega predlagana uredba ne uvaja novih nalog in ne 

skuša spreminjati obstoječih nalog Europola na zbiranje, hrambo, obdelavo, analizo in 

izmenjavo informacij, kot je določeno v členu 88(2)(a) PDEU in členu 17(3) uredbe o 

Europolu, ki že omogoča dostop Europola do podatkov iz informacijskih sistemov Unije in 

določa, da bi morala takšen dostop in uporaba teh podatkov temeljiti na veljavnih 

instrumentov Unije.2 Nazadnje, z izjemo členov 27 in 30 predlagane uredbe, v katerih so 

predlagana posebna pravila v zvezi z Europolom, se Europol v preostalih primerih omenja 

samo skupaj z nacionalnimi organi kazenskega pregona.3 

VI – Sklep in priporočilo 

Ob upoštevanju, da i) določbe predloga o sistemu vstopa/izstopa glede dostopa Europola 

spadajo v okvir splošnega cilja prispevanja k preprečevanju, odkrivanju in preiskovanju 

terorističnih kaznivih dejanj in drugih hudih kaznivih dejanj, ii) da bi jih bilo treba v 

vsebinskem smislu obravnavati kot postranske glede na glavna sestavna dela in (iii) da niti 

mandat niti Europolova pooblastila niso spremenjeni zaradi uskladitve z veljavno zakonodajo, 

ki velja za Europol, člen 88(2)(a) PDEU ne bi smel biti naveden kot pravna podlaga za 

predlog o sistemu vstopa/izstopa. 

Na svoji seji dne 12. junija 2017 se je Odbor za pravne zadeve z 12 glasovi, 11 proti in dvema 

vzdržanima odločil,4 da priporoči Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 

zadeve, da črta člen 88(2) PDEU it pravne podlage predloga uredbe Evropskega parlamenta in 

Sveta o vzpostavitvi sistema vstopa/izstopa (SVI) za evidentiranje podatkov o vstopu in 

izstopu državljanov tretjih držav pri prehajanju zunanjih meja držav članic Evropske unije in 

o določitvi pogojev za dostop do sistema vstopa/izstopa za namene kazenskega pregona ter o 

spremembi Uredbe (ES) št. 767/2008 in Uredbe (EU) št. 1077/2011. 

 

S spoštovanjem, 

 

                                                 
1 glej SJ-0335/16, str. 5. 
2 UL L135, 24.5.2016, str. 53. 
3 Glej na primer: člen 38 (4) in člen 44(1) predloga o sistemu vstopa/izstopa. 
4 Pri končnem glasovanju so bili navzoči: Pavel Svoboda (predsednik), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

(podpredsednica), Jean-Marie Cavada (podpredsednik), Laura Ferrara (podpredsednica), Max Andersson, Joëlle 

Bergeron, Dominique Bilde, Antanas Guoga, Heidi Hautala, Mary Honeyball, Danuta Jazlowiecka (namesto 

Tadeusz Zwiefka, v skladu s členom 200(2)), Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kateřina Konečná (namesto Jiři 

Maštálka, v skladu s členom 200(2)), Merja Kyllönen (namesto Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), v 

skladu s členom 200(2)), Gilles Lebreton, Victor Negrescu, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Dariusz 

Rosati (namesto Rosa Estaràs Ferragut, v skladu s členom 200(2)), Virginie Rozière, Sajjad Karim, Elly Schlein 

(namesto Evelyn Regner, v skladu s členom 200(2)), József Szájer, Axel Voss, Kosma Złotowski. 
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Pavel Svoboda 

(Zadeva vse jezikovne različice.) 


