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PR_CNS_art93am

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
                večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
                večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
                večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
                absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 

spremembo skupnega stališča
*** Postopek privolitve

                absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
                večina oddanih glasov
***II Postopek soodločanja (druga obravnava)

                večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
                absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 

spremembo skupnega stališča
***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
                večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe. 
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Okvirnega sklepa Sveta o pripravi in vsebini izmenjave podatkov, izpisanih
iz kazenske evidence, med državami članicami
(KOM(2005)0690 – C6-0052/2006 – 2005/0267(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije (KOM(2005)0690)1,

– ob upoštevanju člena 31 in člena 34(2)(b) pogodbe EU,

– ob upoštevanju člena 39(1) Pogodbe EU, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s 
Parlamentom (C6-0052/2006),

– ob upoštevanju členov 93 in 51 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 
zadeve (A6-0000/2007),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog v skladu s členom 250(2) Pogodbe 
ES;

3. poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament 
odobril;

4. poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti 
predlog Komisije;

5. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Člen 1, točka (a)

opredeliti podrobna pravila, po katerih 
država članica, v kateri je izrečena obsodba 
proti državljanu druge države članice (v 
nadaljnjem besedilu „država članica, ki je 
izrekla obsodbo“), posreduje obsodbo 

opredeliti podrobna pravila, po katerih 
država članica, v kateri je izrečena obsodba 
proti državljanu druge države članice (v 
nadaljnjem besedilu „država članica, ki je 
izrekla obsodbo“), posreduje podatke o 

                                               
1 Še neobjavljeno v UL.
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državi članici državljanstva obsojene osebe 
(v nadaljnjem besedilu „država članica 
državljanstva“);

obsodbi državi članici državljanstva 
obsojene osebe (v nadaljnjem besedilu 
„država članica državljanstva“);

Obrazložitev

V angleški različici je izraženo, da država članica "lahko posreduje" (may transmit) podatke. 
Vendar pa je to njena dolžnost in ne izbira.

Predlog spremembe 2
Člen 2, točka (a)

a) „obsodba“: vsaka končna odločba 
kazenskega sodišča ali upravnega organa, 
zoper katero je možna pritožba na 
pristojno sodišče, zlasti kazensko, s katero 
je ugotovljena krivda osebe za kaznivo 
dejanje ali dejanje, kaznivo po 
nacionalnem pravu kot kršitev pravnih 
pravil;

a) „obsodba“: vsaka dokončna odločba 
kazenskega sodišča, s katero je ugotovljena 
krivda osebe za kaznivo dejanje ali dejanje, 
kaznivo po nacionalnem pravu;  

Obrazložitev

V slovenski različici je treba nadomestiti izraz "končna" z "dokončna", ker se ta uporablja v 
slovenskem pravnem redu. Opredelitev obsodbe mora biti splošne narave in vključevati 
obsodbe za kazniva dejanja, prekrške ali prestopke v skladu z nacionalnimi zakonodajami. Ne 
smemo pozabiti, da se v nekaterih državah članicah večkratna storitev prekrškov ali 
prestopkov obravnava kot storitev resnega kaznivega dejanja.

Predlog spremembe 3
Člen 3, odstavek 1

1. Za namene tega okvirnega sklepa vsaka 
država članica določi osrednji organ.
Vendar lahko države članice za sporočanje 
podatkov v skladu s členom 4 in za 
odgovore na zahtevke iz členov 6 in 7 
določijo enega ali več osrednjih organov.

1. Za namene tega okvirnega sklepa vsaka 
država članica določi osrednji organ.
Vendar lahko države članice za sporočanje 
podatkov v skladu s členom 4 in za 
odgovore na zahtevke za podatke iz člena
7 določijo enega ali več osrednjih organov.

Obrazložitev

Oblika odgovora na zahtevke za podatke je določena v členu 7 predloga. 

Predlog spremembe 4
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Člen 4, odstavek 1

1. Vsaka država članica sprejme potrebne 
ukrepe, da se vsaki obsodbi, izrečeni na 
njenem ozemlju, pri posredovanju v 
nacionalno kazensko evidenco doda 
zaznamek o državljanstvu obsojene osebe, 
če gre za državljana katere koli države 
članice.

1. Vsaka država članica sprejme potrebne 
ukrepe, da se vsaki obsodbi, izrečeni na 
njenem ozemlju potem, ko je bila vpisana 
v kazensko evidenco, pri posredovanju v 
nacionalno kazensko evidenco doda 
zaznamek o državljanstvu ali 
državljanstvih obsojene osebe, če gre za 
državljana druge države članice.

Obrazložitev

Nespremenjeni člen izpostavlja obveznost posredovanja obsodb, a ne omenja predhodne 
obveznosti vpisa teh obsodb v kazensko evidenco države, kjer je bila obsodba izrečena. 
Upoštevati moramo možnost, da ima obsojena oseba lahko več državljanstev.

Predlog spremembe 5
Člen 4, odstavek 2, pododstavek 2

Kadar je zadevna oseba državljan več 
držav članic, se podatki posredujejo vsaki 
od teh držav članic, tudi takrat, kadar je 
obsojena oseba državljan države članice, 
na ozemlju katere je bila obsojena.

Če je znano, da je zadevna oseba državljan 
več držav članic, se podatki posredujejo
vsaki od teh držav članic, tudi takrat, kadar 
je obsojena oseba državljan države članice, 
na ozemlju katere je bila obsojena.

Obrazložitev

V nekaterih primerih je možno, da ni znano dvojno državljanstvo obsojene osebe. 

Predlog spremembe 6
Člen 4, odstavek 3

3. Posredovanje podatkov o obsodbah 
zajema tudi zaznamek o trajanju hrambe 
vpisa obsodbe v register države članice, ki 
je izrekla obsodbo, kakršno izhaja iz 
uporabe nacionalne zakonodaje države 
članice, ki je izrekla obsodbo, v trenutku 
posredovanja obsodbe državi članici 
državljanstva.

črtano

Obrazložitev

Ta obveza je neizvedljiva za tiste države članice, v katerih se po njihovi nacionalni zakonodaji 
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poleg odslužitve kazni zahteva izpolnitev določenih pogojev za izbris iz kazenske evidence kot 
na primer plačilo kazni, določene v obsodbi. 

Predlog spremembe 7
Člen 4, odstavek 4

4. Kasnejše ukrepe, sprejete ob uporabi 
nacionalne zakonodaje države članice, ki 
je izrekla obsodbo, ki obsegajo spremembo 
ali izbris podatkov iz kazenske evidence, 
vključno s spremembami glede trajanja 
hrambe podatkov, osrednji organ države 
članice, ki je izrekla obsodbo, nemudoma 
posreduje osrednjemu organu države 
članice državljanstva.

4. Vsakršno spremembo ali naknadni
izbris podatkov iz kazenske evidence, 
osrednji organ države članice, ki je izrekla 
obsodbo, nemudoma posreduje osrednjemu 
organu države članice državljanstva.  

Obrazložitev
Vsakršna posodobitev ali sprememba podatkov v kazenski evidenci države, v kateri je bila 
izrečena obsodba, mora biti nemudoma posredovana državi članici državljanstva, da se 
posodobijo podatki v njeni kazenski evidenci.

Predlog spremembe 8
Člen 5, odstavek 1

1. Osrednji organ države članice 
državljanstva v celoti hrani podatke, 
posredovane na podlagi člena 4, da jih 
lahko ponovno posreduje v skladu s 
členom 7.

1. Osrednji organ države članice 
državljanstva hrani podatke, posredovane 
na podlagi člena 4(2) in (4) in člena 11, da 
jih lahko ponovno posreduje v skladu s 
členom 7.

Obrazložitev

Izraz "v celoti" bi lahko bil razumljen na več načinov. Zato se je boljše nanašati na člen 11 
kar zadeva vsebino podatkov. Namen predloga spremembe je tudi preprečiti izkrivljanje 
podatkov, ki ga lahko povzroči spreminjanje kategorije podatkov države obsodbe v kategorijo 
države državljanstva.

Predlog spremembe 9
Člen 5, odstavek 3

3. Država članica državljanstva lahko 
uporabi samo podatke, ki so posodobljeni v 
skladu z odstavkom 2. Obveznost iz 
odstavka 2 v nobenem primeru ne sme 
privesti do tega, da se zadevna oseba v 

3. Država članica državljanstva lahko 
uporabi samo podatke, ki so posodobljeni v 
skladu z odstavkom 2.
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okviru nacionalnega postopka obravnava 
slabše, kakor bi bila, če bi obsodbo izreklo 
nacionalno sodišče.

Obrazložitev

Pravilo v črtanem stavku ni povezano z vsebino predloga. 

Predlog spremembe 10
Člen 6, odstavek 1

1. Kadar se zahtevajo podatki iz nacionalne 
kazenske evidence države članice, lahko 
osrednji organ v skladu z nacionalnim 
pravom pošlje zahtevek za izpis iz 
kazenske evidence in za podatke o 
kazenski evidenci osrednjemu organu 
druge države članice.

1. Kadar se v okviru kazenskega postopka 
zoper neko osebo ali za drugo uporabo kot 
za kazenski postopek zahtevajo podatki iz 
nacionalne kazenske evidence države 
članice, lahko osrednji organ v skladu z 
nacionalnim pravom pošlje zahtevek za 
izpis iz kazenske evidence in za podatke o 
kazenski evidenci osrednjemu organu 
druge države članice.

Obrazložitev

Treba je upoštevati obe možnosti iz člena 7 predloga.

Predlog spremembe 11
Člen 6, odstavek 1 a (novo)

1 a) Ko se podatki iz kazenske evidence 
države državljanstva zahtevajo za drugo 
uporabo kot za kazenski postopek, mora 
država članica, ki zahteva podatke, navesti 
razlog svoje zahteve.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je v skladu z besedilom člena 9(2) predloga in odraža potrebo po 
določitvi posebnih primerov, ko se podatke lahko posreduje na podlagi zakonodaje države 
obsodbe ali države državljanstva, odvisno od primera, za uporabo zunaj kazenskega 
postopka.

Predlog spremembe 12
Člen 6, odstavek 2



PE 386.552v01-00 10/20 PR\659126SL.doc

SL

2. Kadar oseba zahteva podatke o svoji 
lastni kazenski evidenci, lahko osrednji 
organ države članice, v kateri se ta 
zahtevek vloži, v skladu z nacionalnim 
pravom pošlje zahtevek za izpis iz 
kazenske evidence in za podatke o 
kazenski evidenci osrednjemu organu 
druge države članice, če zadevna oseba je 
ali je bila prebivalec ali državljan države 
članice prosilke ali zaprošene države 
članice.

2.  Kadar oseba zahteva podatke o svoji 
lastni kazenski evidenci, (črtano) osrednji 
organ države članice, v kateri se ta 
zahtevek vloži, v skladu z nacionalnim 
pravom pošlje zahtevek za izpis iz 
kazenske evidence in za podatke o 
kazenski evidenci osrednjemu organu 
druge države članice, če zadevna oseba je 
ali je bila prebivalec ali državljan države 
članice prosilke ali zaprošene države 
članice.

Obrazložitev

V primerih, ko zadevna oseba prebiva oziroma je prebivala ali je sedaj oziroma je bila 
državljan druge države članice in to lahko dokaže, država članica, kjer je bila vložena 
zahteva za podatke, ne more odločati, ali bo posredovala podatke drugi državi ali ne.

Predlog spremembe 13
Člen 7, odstavek 1, točka (a)

a) nacionalne obsodbe; a) nacionalne obsodbe, vpisane v kazensko 
evidenco;

Obrazložitev

Treba je razjasniti, da imajo pravni učinek le vpisane obsodbe in ne tiste, ki so bile izbrisane 
zaradi odslužitve. Predlog spremembe je tudi povezan z naslednjim predlogom spremembe, 
da se ne ustvari prezapletenega režima, ki bi lahko oviral izmenjavo podatkov.

Predlog spremembe 14
Člen 7, odstavek 1, točka (b)

b) obsodbe, izrečene v drugih državah 
članicah, ki jih je prejel po začetku 
izvajanja tega okvirnega sklepa ob 
uporabi člena 4, kakor so shranjene v 
skladu s členom 5(1) in (2);

črtano

Obrazložitev

Izvajanje takšnega pravila bi otežilo zadeve, saj bi morali ločiti med obsodbami, izrečenimi 
pred veljavnostjo tega predloga, in obsodbami, izrečenimi po začetku izvajanja okvirnega 
sklepa, in ki bi bile posodobljene v skladu z njegovimi predpisi. 
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Predlog spremembe 15
Člen 7, odstavek 1, točka (c)

c) obsodbe, izrečene v drugih državah 
članicah, ki jih je prejel pred začetkom 
izvajanja tega okvirnega sklepa;

črtano

Obrazložitev

Izvajanje takšnega pravila bi pripeljalo do večje zapletenosti, saj bi morali ločiti med 
obsodbami, izrečenimi pred veljavnostjo tega predloga, in obsodbami, izrečenimi po začetku 
izvajanja okvirnega sklepa, in ki bi bile posodobljene v skladu z njegovimi predpisi. 

Predlog spremembe 16
Člen 7, odstavek 1, točka (d)

d) obsodbe, izrečene v tretjih državah, ki 
jih je prejel.

d) obsodbe, izrečene v tretjih državah, ki 
jih je prejel, in so vpisane v kazensko 
evidenco.

Obrazložitev

Razjasniti je treba, da imajo pravni učinek le vpisane obsodbe in ne tiste, ki so bile izbrisane.

Predlog spremembe 17
Člen 7, odstavek 2, pododstavek 1

2. Kadar se zahtevek za podatke, izpisane 
iz kazenske evidence, pošlje osrednjemu 
organu države članice državljanstva pod 
pogoji iz člena 6 zaradi druge uporabe kot 
za kazenski postopek, ta organ odgovori na 
zahtevek v skladu z nacionalnim pravom 
glede nacionalnih obsodb in obsodb, 
izrečenih v tretjih državah, ki jih je prejel.

2. Kadar se zahtevek za podatke, izpisane 
iz kazenske evidence, pošlje osrednjemu 
organu države članice državljanstva pod 
pogoji iz člena 6 zaradi druge uporabe kot 
za kazenski postopek, ta organ odgovori 
glede nacionalnih obsodb in obsodb, 
izrečenih v tretjih državah, ki jih je prejel 
in ki so bile vpisane v kazensko evidenco v 
skladu z nacionalno zakonodajo.

Obrazložitev

Razjasniti je treba, da imajo pravni učinek le vpisane obsodbe in ne tiste, ki so bile izbrisane 
zaradi odslužitve. Določiti je treba tudi, kateri podatki so lahko posredovani.

Predlog spremembe 18
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Člen 7, odstavek 2, pododstavek 2

Osrednji organ države članice 
državljanstva takoj preveri pri osrednjem 
organu države članice, ki je izrekla 
obsodbo, ali se lahko in v kolikšni meri se 
lahko podatki glede obsodb, izrečenih v tej 
drugi državi članici, ki jih je prejel, 
posredujejo osrednjemu organu države 
članice prosilke.

Osrednji organ države članice 
državljanstva posreduje prejete podatke, ki 
jih je posredovala država članica, v kateri 
je bila izrečena obsodba. Pri posredovanju 
podatkov v skladu s členom 4, lahko 
osrednji organ države članice obsodbe 
obvesti osrednji organ države članice 
državljanstva, da lahko podatke o njenih 
obsodbah, ki so bili posredovani državi 
državljanstva, posreduje osrednjemu 
organu druge države članice le z 
dovoljenjem države članice obsodbe. 

Obrazložitev

Posredovanje podatkov državi članici, ki ni ne država državljanstva ne obsodbe, je praviloma 
dovoljeno, razen če obstajajo druga navodila zaradi posebnih razlogov. Sistem, ki je bil 
predlagan v tem pododstavku, bi le oviral izmenjavo podatkov.

Predlog spremembe 19
Člen 7, odstavek 2, pododstavek 3

Osrednji organ države članice, ki je izrekla 
obsodbo, odgovori osrednjemu organu 
države članice državljanstva v roku, ki 
temu drugemu osrednjemu organu 
omogoča spoštovanje rokov za odgovor iz 
člena 8.

Ko je treba zaprositi za dovoljenje države 
članice, ki je izrekla obsodbo, njen 
osrednji organ odgovori osrednjemu 
organu države članice državljanstva v roku, 
ki temu drugemu osrednjemu organu 
omogoča spoštovanje rokov za odgovor iz 
člena 8.

Obrazložitev

V skladu s predlogom spremembe 18.

Predlog spremembe 20
Člen 7, odstavek 3

3. Kadar tretja država na podlagi člena 13 
Evropske konvencije o medsebojni pravni 
pomoči v kazenskih zadevah iz leta 1959 
pošlje zahtevek za podatke, izpisane iz 
kazenske evidence, državi članici 
državljanstva, le-ta odgovori na zahtevek v 

črtano
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skladu z nacionalnim pravom glede 
nacionalnih obsodb in obsodb, izrečenih v 
tretjih državah, ki jih je prejela.
Preden država članica državljanstva 
pošlje tretji državi na podlagi člena 13 
Evropske konvencije o medsebojni pravni 
pomoči v kazenskih zadevah iz leta 1959 
obsodbe, izrečene v drugih državah 
članicah, ki jih je prejela, preveri pri 
osrednjem organu države članice, ki je 
izrekla obsodbo, ali se lahko in v kolikšni 
meri se lahko ti podatki posredujejo tretji 
državi prosilki.

Osrednji organ države članice, ki je 
izrekla obsodbo, odgovori osrednjemu 
organu države članice državljanstva v 
razumnem roku.

Podatke o nacionalnih obsodbah, 
obsodbah, izrečenih v tretjih državah, in 
obsodbah, izrečenih v drugi državi članici, 
država članica državljanstva istočasno 
posreduje tretji državi prosilki.

Obrazložitev

S črtanjem odstavka je dosežen isti cilj kot v predlaganem besedilu, saj se bodo še vedno 
izvajali ukrepi iz konvencije iz leta 1959 za prenos podatkov tretjim državam o obsodbah, ki 
so bile izrečene v državah članicah, ki niso države državljanstva.

Predlog spremembe 21
Člen 7, odstavek 4

4. Kadar se zahtevek za podatke, izpisane 
iz kazenske evidence, pošlje osrednjemu 
organu države članice, ki ni država članica 
državljanstva, ta organ posreduje 
osrednjemu organu države članice prosilke 
podatke o nacionalnih obsodbah. Če se 
zahtevek pošlje zaradi druge uporabe kot 
za kazenski postopek, ta organ nanj 
odgovori v skladu z nacionalnim pravom.

4. Kadar se zahtevek za podatke, izpisane 
iz kazenske evidence, pošlje osrednjemu 
organu države članice, ki ni država članica 
državljanstva, zaprošena država članica
posreduje osrednjemu organu države 
članice prosilke podatke o obsodbah, ki so 
v njeni kazenski evidenci. Če se zahtevek 
pošlje zaradi druge uporabe kot za 
kazenski postopek, zaprošen organ nanj 
odgovori v skladu z nacionalnim pravom.
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Obrazložitev

Razjasniti je treba, da imajo pravni učinek le vpisane obsodbe in ne tiste, ki so bile izbrisane 
zaradi odslužitve. Določiti je treba tudi, kateri podatki so lahko posredovani.

Predlog spremembe 22
Člen 9, odstavek 3

3. Kljub odstavkoma 1 in 2 lahko država 
članica prosilka uporabi osebne podatke, 
posredovane v skladu s členom 7(1), (2) in 
(4), za preprečitev neposredne in resne 
nevarnosti za javno varnost.

3.  Kljub odstavkoma 1 in 2 lahko država 
članica prosilka uporabi osebne podatke, 
posredovane v skladu s členom 7(1), (2) in 
(4), za preprečitev neposredne in resne 
nevarnosti za javno varnost. V teh 
primerih se o uporabi osebnih podatkov 
obvesti nacionalni organ za varstvo 
podatkov.

Obrazložitev

Treba je zagotoviti, da nacionalni organi za varstvo podatkov lahko potrdijo, da je uporaba 
podatkov v omenjenih primerih le izjema.

Predlog spremembe 23
Člen 9, odstavek 4

4. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe za zagotovitev, da za osebne 
podatke, posredovane tretji državi na 
podlagi člena 7(3), veljajo iste omejitve 
glede uporabe kot za države članice na 
podlagi odstavkov 1, 2 in 3 tega člena.

črtano

Obrazložitev

Člen 7(3) predloga se črta zaradi skladnosti s predlogom spremembe 19.

Predlog spremembe 24
Člen 11, odstavek 2, točka (a)

a) podatkov o osebi, ki ji je bila izrečena 
obsodba (priimek, ime, datum in kraj
rojstva, psevdonim ali drugo ime, če ga 
oseba ima, spol, državljanstvo, pravna 
oblika in sedež za pravne osebe);

a) podatkov o osebi, ki ji je bila izrečena 
obsodba (priimek, ime, prejšnje ime in 
priimek, datum ter država in mesto rojstva, 
psevdonim ali drugo ime, če ga oseba ima, 
spol, državljanstvo, pravna oblika in sedež 
za pravne osebe);
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Obrazložitev

Zaradi številnih primerov spremembe imena ali identitete, je treba je v predlog vključiti 
prejšnje ime in priimek osebe.

Predlog spremembe 25
Člen 11, odstavek 2, točka (b)

b) podatkov o vrsti obsodbe (datum in kraj, 
naziv in status organa, ki jo je izrekel);

b) podatkov o vrsti obsodbe (datum in kraj, 
referenčna številka, če je znana, ter naziv 
in status organa, ki jo je izrekel);

Obrazložitev

Za lažjo identifikacijo se vključi številka sodne odločbe, če je ta znana. 

Predlog spremembe 26
Člen 11, odstavek 2, točka (c)

c) podatkov o dejstvih, na podlagi katerih 
je bila izrečena obsodba (datum, kraj, 
vrsta, pravna opredelitev, kazenska 
zakonodaja, ki se uporablja);

c) podatkov o dejstvih, na podlagi katerih 
je bila izrečena obsodba (datum, vrsta, 
pravna opredelitev, kazenska zakonodaja, 
ki se uporablja);

Obrazložitev

Kraj, kjer je bilo storjeno kaznivo dejanje, ni pomemben pri vplivu obsodbe na druge 
kazenske postopke. Nekatere države članice v kazensko evidenco ne vpisujejo podatkov o 
kraju kaznivega dejanja.

Predlog spremembe 27
Člen 14, odstavek 5

5. Ta okvirni sklep ne vpliva na uporabo 
ugodnejših določb iz dvostranskih ali 
večstranskih sporazumov, sklenjenih med 
državami članicami.

5. Ta okvirni sklep ne vpliva na uporabo 
ugodnejših določb iz dvostranskih ali 
večstranskih sporazumov ali konvencij, 
sklenjenih med državami članicami.

Obrazložitev

V skladu s predlogom spremembe 17.
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OBRAZLOŽITEV

Ozadje 

Podatki o različnih vrstah obsodb, priporih, zapornih nalogih in nalogih za preiskavo, podatki 
o obsojencu in drugi dokazi o kaznivih dejanjih se vpisujejo in hranijo v kazenskih evidencah 
v skladu z nacionalno zakonodajo vsake države članice. Temeljni cilj kazenske evidence je 
zagotoviti popoln pregled kazenske preteklosti neke osebe, da se uporabi v različne namene, 
vključno z identificiranjem osumljencev, kot pomoč pri potekajočih preiskavah kaznivih 
dejanj, pri odločitvah glede strogosti kazni v kazenskih postopkih ter za razjasnitev in oceno 
poštenosti in sposobnosti neke osebe. Obstoj kazenskih evidenc dokazuje potrebo po vpisu in 
hranitvi podatkov o obsodbah državljanov ali oseb, ki prebivajo v določeni državi. Načelo, da 
vsaka država članica centralizira podatke o obsodbah svojih državljanov, se je ohranilo 
nespremenjeno (načelo državljanstva). 

Vendar pa je zaradi pogostih čezmejnih prehodov v Evropski uniji vse več državljanov 
obsojenih izven meja svojih matičnih držav. Ključno vprašanje je torej, kaj narediti s podatki 
o obsodbah oseb, ki niso državljani ali ne prebivajo v določeni državi članici, a so bili tam 
obsojeni, in kako zabeležiti te podatke ter kako in komu jih kasneje posredovati. Trenutno v 
Evropski uniji ni skupnih meril za kazensko evidenco obsodb iz tujih držav (saj gre za 
izključno nacionalno pristojnost). Nekatere države članice v svoje kazenske evidence ne 
vpisujejo obsodb svojih državljanov v tujih državah. Druge države članice, ki jih vpisujejo, pa 
uporabljajo različna merila za vpis teh podatkov. Zato se vpisani podatki v kazenskih 
evidencah razlikujejo od države do države. Poleg tega, da se vpisujejo različni podatki, je 
sedanji sistem izmenjave podatkov med državami članicami nezadosten in ne prispeva k 
učinkoviti ali pravilni čezmejni uporabi. 

Kljub popolnemu spoštovanju raznolikosti pravnih redov držav članic, neodvisnosti sodstva in 
vseh obstoječih evropskih mehanizmov, je treba nujno utrditvi evropsko območje pravice za 
zagotovitev temeljnih svoboščin in pravic vseh državljanov EU in za okrepitev skupnega 
zaupanja in vladavine prava v vsej Uniji. Zato je treba pospešiti sodno sodelovanje, pri 
katerem je eno izmed ključnih vprašanj prav izmenjava podatkov. 

S tem predlogom se želi izboljšati komunikacijo in zagotoviti primeren, celosten in izčrpen 
odgovor na zahtevke za podatke iz kazenske evidence med državami članicami. 

V tem pogledu je potreben dodatni razvoj za vzpostavitev evropskih mehanizmov, ki bodo 
pospešili izmenjavo podatkov v enotni informacijski obliki, ki jo samodejne naprave zlahka 
prevedejo na osnovi "poenotene evropske oblike".  

Sedanji pravni okvir 

Podatki o kazenskih obsodbah sedaj krožijo med državami članicami preko mehanizmov, 
določenih v Evropski konvenciji o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah iz leta 
1959 (konvencija Sveta Evrope, v nadaljnjem besedilu "konvencija iz leta 1959"), in sicer v 
členih 13 in 22 konvencije in v členu 4 dodatnega protokola z dne 17. marca 1978. 
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Te določbe urejajo:  

- pogoje posredovanja izpiskov iz kazenske evidence med podpisnicami konvencije (člen 13) 
in 

- obvezo medsebojnega in avtomatičnega posredovanja vseh obsodb, izrečenih državljanom 
drugih pogodbenih držav članic, enkrat na leto (člen 22). 

Vendar pa mehanizem, zasnovan na konvenciji iz leta 1959, ni zadosten. Avtomatično 
posredovanje podatkov o obsodbah državljanov pogodbenih držav članic (člen 22) je včasih 
neprimerno ali celo ne obstaja. 

Za pridobitev podatkov na podlagi zahtevka za vzajemno pomoč iz člena 13 je postopek tako 
zapleten, da v večini primerov sodni organi sploh ne zaprosijo za podatke. To pomeni, da so 
državljani drugih držav članic velikokrat obsojeni na podlagi kazenske evidence države, v 
kateri poteka sojenje, brez da bi se upoštevale obsodbe iz drugih držav članic in še posebej iz
države članice državljanstva oziroma prebivanja zadevne osebe. 

Vsebina predloga 

Komisija je 13. oktobra 2004 sprejela prvi predlog okvirnega sklepa Sveta o izmenjavi 
podatkov iz kazenskih evidenc, katerega cilj je bil kratkoročno izboljšati sisteme iz
konvencije iz leta 1959. Vendar jih ne spremeni bistveno in je le delen odziv na njihove 
pomanjkljivosti. Cilj tega predloga je bistveno spremeniti te mehanizme, da bo država članica 
državljanstva lahko podala hiter, pravilen, celosten in izčrpen odgovor na zahtevke za 
podatke, ki jih prejme.  

Upoštevati je treba tudi okvirni sklep Sveta o upoštevanju obsodb med državami članicami 
Evropske unije zaradi novega kazenskega postopka. Med zasedanjem Sveta za pravosodje in 
notranje zadeve 4. in 5. decembra 2006 je bil dosežen splošni sporazum o izvajanju tega 
sklepa. Vendar pa ta ne bo učinkovit, dokler se ne vzpostavijo mehanizmi za pospeševanje 
izmenjave podatkov iz kazenskih evidenc.  

Avtomatično posredovanje podatkov o obsodbah 

Predlog obvezuje države članice, da si redno, in sicer takoj ali čim prej (ne le enkrat letno), 
izmenjujejo podatke o obsodbah ali kasnejših spremembah, ki povzročijo spremembo ali 
izbris podatkov iz kazenskih evidenc. Poleg tega mora država članica državljanstva hraniti in 
posodabljati posredovane podatke (vse evidence morajo vsebovati iste podatke o neki osebi in 
neki obsodbi). Teh pravil pa se ne sme uporabiti v namen, da se neko osebo obravnava slabše 
kot na sodišču njene matične države.  

Na primer, če nacionalna pravila o nacionalni kazenski evidenci določajo izbris obsodbe na 
nacionalni ravni, država članica državljanstva ne more več uporabiti teh podatkov pri 
nacionalnih postopkih. Vendar jih še vedno lahko posreduje drugi državi članici, ki zaprosi za 
te podatke. 

Da se zagotovi učinkovito in pravilno delovanje izmenjave, morajo podatki o obsodbah 
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vsebovati zaznamek o državljanstvu obsojenca in navedbo, koliko časa morajo biti vpisani v 
evidenco države članice, kjer je bila izrečena obsodba. 

Izmenjava podatkov na podlagi zahtevka 

Za podatke iz nacionalnih kazenskih evidenc lahko zaprosijo osrednji organ države članice, 
posameznik, ki zaprosi za svojo kazensko evidenco (preko osrednjega organa države članice) 
ali tretja država (v skladu s členom 13 konvencije iz leta 1959).  Za pospeševanje izmenjav 
mora osrednji organ zaprositi za podatke v "poenoteni evropski obliki" (razen v tretjih 
državah). 

Da se pospeši proces izmenjave podatkov, predlog sklepa urejuje tudi časovne roke za 
odgovore na zahtevke. Predlog določa, da je na zahtevke, ki jih prejme država članica, treba 
odgovoriti v desetih delovnih dneh. Na zahtevke posameznikov za svoje podatke iz kazenske 
evidence pa mora odgovoriti v dvajsetih delovnih dneh. Zahtevki tretjih držav so urejeni v 
konvenciji iz leta 1959, v kateri časovni roki niso določeni. 

Predlog predvideva tri postopke za odgovarjanje na zahtevke za podatke o obsodbah: 

1. Če ena od držav članic poda zahtevek drugi državi članici, katere državljanstvo ima nek 
posameznik: 

- Če se podatke zahteva v okviru kazenskega postopka, mora država članica državljanstva 
posredovati podatke o vseh obsodbah, vpisanih v njenih arhivih: obsodbe na nacionalni ravni, 
obsodbe iz drugih držav članic in obsodbe, izrečene v tretjih državah; 

- Če se podatke zahteva za druge uporabe in ne za kazenski postopek, mora država članica 
državljanstva odgovoriti na zahtevek v skladu s svojo zakonodajo o nacionalnih obsodbah in 
obsodbah, izrečenih v tretjih državah. Vendar pa mora država članica državljanstva v primeru 
obsodb iz drugih držav članic preveriti pri državi obsodbe, ki je posredovala podatke, če te 
podatke lahko posreduje in v kakšnem obsegu.  

2. Če tretja država zaprosi državo članico državljanstva za podatke (v skladu s členom 13 iz 
konvencije iz leta 1959), se podatki o nacionalnih obsodbah posredujejo glede na nacionalno 
zakonodajo države članice, od katere se zahtevajo podatki, prav tako tudi v primeru obsodb, 
izrečenih v tretjih državah. Če pa se zahteva tudi podatke o obsodbah, izrečenih v drugih 
državah članicah, mora država članica državljanstva preveriti, če te podatke lahko posreduje 
in v kakšnem obsegu.  

3. Ko država članica, ki ni država državljanstva, prejme zahtevek za podatke od druge države 
članice, mora zaprošena država posredovati podatke o nacionalnih obsodbah. Če se zahteva 
podatke, ki niso povezani s kazenskimi postopki, zaprošena država članica odgovori v skladu 
z nacionalnim pravom. 

 Opombe in priporočila poročevalca 

Poročevalec je zadovoljen s predlogom Komisije in misli, da bo predlagani mehanizem 
pozitivno prispeval k sprejetju odločitev na pravnem področju.  
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Poročevalec predlaga več predlogov sprememb za dopolnitev predloga in za razjasnitev 
besedila. Nekateri predlogi sprememb so predlagani za uskladitev tega predloga z okvirnim 
sklepom o upoštevanju obsodb v državah članicah Evropske unije za nove kazenske postopke. 

Besedilo predloga mora biti jasno in natančno, izogibati se je treba uporabi pogojnih struktur, 
ki bi lahko pripeljale do napačnega razumevanja, da je posredovanje podatkov odvisno le od 
dobre volje držav članic. Prav tako morajo vse jezikovne različice vsebovati pravno 
terminologijo, ki se popolnoma sklada s terminologijo, uporabljeno v državi članici. 

Za izboljšanje učinkovitosti izvajanja pravnega sodelovanja na kazenskem področju je 
pomembno obdržati mehanizem, ki ga je predlagala Komisija, v skladu s katerim: 

1. je država članica državljanstva odgovorna za hranjenje podatkov o obsodbah, izrečenih za 
njene državljane; 

2. vsakršni spremembi ali izbrisu podatkov iz kazenske evidence države članice, v kateri je 
bila izrečena obsodba, sledi ista sprememba ali izbris v evidenci države članice državljanstva.   

Izpostaviti je treba, da je ureditev spreminjanja oziroma izbrisa podatkov iz kazenske 
evidence zelo pomembna. Obstajata dve možnosti: Spremembe in izbrisi v kazenski evidenci 
se lahko izvršijo v skladu z zakonodajo države članice državljanstva obsojenca ali pa se 
urejajo v skladu z zakonodajo države, kjer je bila izrečena obsodba.  

V prvem primeru bi bilo odvisno od državljanstva obsojenca, ali bi druge države članice 
poznale podatke o določeni obsodbi na nacionalnem sodišču druge države članice, vpisane v 
kazensko evidenco.  Država članica, ki bi zahtevala podatke iz nacionalne kazenske evidence, 
ne bi nujno poznala vseh razpoložljivih podatkov o osebi, ki jo zanima, ampak le podatke, za 
katere država članica državljanstva meni, da jih je v skladu z njeno zakonodajo potrebno 
hraniti.  

Bolj primerno bi bilo izvajanje zakona države obsodbe, saj kljub temu, da ne zagotavlja istih 
pravil glede obdobja hranitve podatkov v kazenski evidenci, preprečuje izkrivljanje zaradi 
državljanstva ter zagotavlja popolnost podatkov v kazenskih evidencah. 

Prav tako je pomembno, da sklep ne vsebuje zahtev, ki bi jih države članice težko izpolnile, 
saj bi s tem ovirali izmenjavo podatkov. Nekateri predlogi v osnutku sklepa zahtevajo 
oblikovanje dodatnih kazal in registrov, ki bi nedvomno upočasnili izvajanje mehanizma. 


