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Predgovor 

 

Schengensko območje pomeni velik doseţek pri vzpostavljanju območja odprtih meja v Evropi. Na 

tem območju vsakogar neposredno zadevajo vprašanja varnosti, spoštovanja zasebnega ţivljenja in 

pravic, vključno s pravico do varstva osebnih podatkov. 

 

Vsi nacionalni organi za varstvo podatkov, ki sodelujejo v skupnem nadzornem organu za 

Schengen, so pokazali odločenost za varstvo zasebnosti posameznikov glede na izjemno količino 

osebnih podatkov, ki se obdelujejo v schengenskem informacijskem sistemu. 

 

V tem triletnem obdobju (med decembrom 2005 in decembrom 2008) smo se osredotočili na 

pravilno razlago schengenske konvencije in ocenili, ali so schengenske drţave ta pravni okvir 

izvajale usklajeno in pravilno. 

 

Schengenske drţave so v okviru skupnega cilja zagotavljanja visoke ravni varnosti za osebe z 

mejnimi kontrolami in drugimi načini kontrole na schengenskem območju oblikovale tudi različne 

nove politike s področja nadzora priseljevanja in boja proti hudim kaznivim dejanjem. S temi 

novostmi so nacionalni organi za varstvo podatkov izboljšali medsebojno sodelovanje in vpeljali 

merila najboljših praks. Skupni nadzorni organ za Schengen je izrazil zaskrbljenost zaradi nekaterih 

novosti. 

 

Sedaj smo soočeni z dvema glavnima izzivoma: razširitvijo schengenskega območja, pri čemer je 

poudarek na potrebi po boljši usklajenosti med vsemi schengenskimi drţavami, in razvojem druge 

generacije schengenskega informacijskega sistema (SIS II), vključno z zapletenim prehodom s 

sedanjega na novi sistem. 

 

V poročilu so predstavljeni tudi doseţki vseh nacionalnih organov za varstvo podatkov in izjemen 

prispevek sekretariata k spodbujanju naše boljše usklajenosti in medsebojnega razumevanja.  

 

Naš največji izziv je še vedno odziv na napredek pri boju proti kaznivim dejanjem in nezakonitemu 

priseljevanju, spodbujanju evropskega območja pravice, izboljševanju ravni varnosti za vse ljudi z 

odkrivanjem nevarnosti terorizma in hudih kaznivih dejanj ter iskanju ravnovesja med varnostjo in 

zasebnostjo. 

 

 

Georges de LA LOYÈRE 

Predsednik skupnega nadzornega organa za Schengen 
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1. UVOD 

 

Drţavljani Evropske unije uţivajo pravico do prostega gibanja iz ene drţave v drugo. Čeprav sega 

ta pravica v čas ustanovitve EU, jo je uresničila odprava notranjih mej na podlagi schengenskega 

sporazuma, ki je omogočila večjo svobodo gibanja – privilegij drţavljanov EU. Očitno je bilo, da je 

treba za te meje poiskati ustrezno nadomestilo in tako zagotoviti, da bo EU še naprej območje 

svobode, varnosti in pravice. Odprava ene zaščite je pripeljala do vzpostavitve druge 

(schengenskega informacijskega sistema), namenjene obdelavi osebnih podatkov posameznikov 

zaradi vzdrţevanja javnega reda in varnosti, vključno z drţavno varnostjo, na ozemlju schengenskih 

drţav, in uporabe določb konvencije o prostem gibanju oseb po teh ozemljih z uporabo informacij, 

ki se sporočajo preko tega sistema. Verjetno je upravičeno trditi, da je bil schengenski informacijski 

sistem predhodnik vseh sedanjih in prihodnjih obseţnih informacijskih sistemov EU, ki 

vzpostavljajo omreţje za nadzor podatkov na ravni EU. Najnovejši primer so sistemi, uvedeni s 

Prümsko pogodbo, ki v veliki meri odraţajo zasnovo in funkcije schengenskega informacijskega 

sistema, čeprav se načeloma osredotočajo na drţavljane EU. Nedavno je bilo sprejetih veliko 

ukrepov za olajševanje izmenjave informacij, ne da bi se pred tem ocenili obstoječi sistemi in 

morebiten vpliv na varstvo pravic posameznikov – ne le na pravico do zasebnosti in pravico do 

varstva podatkov, temveč tudi na svobodo gibanja oseb in načelo nediskriminacije.   

 

Skupni nadzorni organ, vzpostavljen s schengensko konvencijo, je neodvisen organ, odgovoren za 

pregledovanje centralnega dela schengenskega informacijskega sistema, preučevanje kakršnih koli 

teţav pri uporabi ali razlagi v zvezi z delovanjem sistema, in zagotavljanje skladnosti sistema z 

ustreznimi določbami o varstvu podatkov. 

 

V tem osmem poročilu o dejavnostih, ki ga je pripravil skupni nadzorni organ, so predstavljeni 

zaveza in vključenost skupnega nadzornega organa v razvoj schengenskega informacijskega sistema 

druge generacije (SIS II), njegova vloga med širitvenim procesom ter njegove pobude za skupne 

dejavnosti z nacionalnimi organi za varstvo podatkov glede skladnosti osebnih podatkov, vnesenih 

v SIS za razpise ukrepov na podlagi člena 99 schengenske konvencije, vključno s poročilom o 

pregledu izvajanja člena 111 schengenske konvencije.  

 

V poročilu so prav tako predstavljene dejavnosti skupnega nadzornega organa pri obravnavi pritoţb 

posameznikov, mnenja organa o različnih vprašanjih v zvezi z varstvom podatkov in prihodnje 

moţnosti za skupni nadzor SIS. 
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2. NOV RAZVOJ: SIS II 

 

Skupni nadzorni organ, ki je tesno sodeloval pri spremljanju razvoja druge generacije 

schengenskega informacijskega sistema (SIS II), je usmerjal institucije EU in jim nudil pomoč ter 

tako skušal zagotoviti, da bi SIS II ustrezal potrebnim standardom o varstvu podatkov. Skupni 

nadzorni organ je septembra 2006 pripravil mnenje o predlagani pravni podlagi za SIS II.  

 

Prispevki skupnega nadzornega organa k razvoju SIS II segajo v leto 2004. V mnenju z dne 

19. maja 2004 o prihodnjem razvoju SIS II je skupni nadzorni organ izpostavil nekatere glavne 

pomisleke in ukrepe, ki bi jih bilo treba sprejeti. Skupni nadzorni organ je oktobra 2005 predloţil 

mnenje o predlagani pravni podlagi za SIS II, ki temelji na osnutku uredbe
1
 in osnutku sklepa

2
, v 

katerem je sistematično ocenil novo arhitekturo sistema glede na obstoječi in predlagani novi okvir 

za varstvo podatkov. Skupni nadzorni organ je pripravil veliko podrobnih pripomb in predlogov za 

izboljšanje osnutkov pravnih besedil. Od takrat Svet in Evropski parlament stalno razpravljata o 

novih predlogih za pravno podlago SIS II, kar je pripeljalo do številnih sprememb izvirnih 

predlogov. Skupni nadzorni organ je obravnaval nekatera pomembna vprašanja v zvezi z 

revidiranimi predlogi finskega predsedstva
1
 z dne 27. julija 2006 o vzpostavitvi, delovanju in 

uporabi SIS II.  To je prispevalo k izboljšanju pravne podlage z vidika varstva podatkov. Skupni 

nadzorni organ je v mnenju pozdravil omejitev vloge SIS II na njegovo kompenzacijsko vlogo, kar 

se je zdel pomemben korak v smeri omejitve namena SIS II, kot je priporočil skupni nadzorni 

organ.  Poudaril je, da načrtovane tehnične zahteve za SIS II, ob upoštevanju njihovega vpliva na 

posameznike, v nobenem primeru ne smejo zmanjšati ravni varstva podatkov.   

 

Organ je izjavil, da si zelo ţeli sodelovati s prispevku v prehodnem obdobju, zlasti kar zadeva 

ustanovitev organa za upravljanje.  Imel je nekaj pomislekov glede uporabe biometričnih podatkov 

v SIS II in pozdravil nekatere omejitve pri uporabi teh podatkov; poudaril je, da bi bili lahko ti 

biometrični podatki le dodatno orodje za preverjanje identitete zadevnega posameznika, če bodo 

zahteve o tehnični kakovosti, ki se bodo razvile, ustrezne in bodo vsebovale potrebne zaščitne 

ukrepe.    

Brezpogojna uporaba biometričnih podatkov za namene identifikacije bi nedvomno vodila do tega, 

da bi to funkcijo za različne namene uporabljalo vse večje število organov. Takšno postopno širitev 

področja uporabe sistema (function creep) bi bilo treba preprečiti, tudi ob upoštevanju ţelje po 

interoperabilnosti med SIS II, VIS in Eurodac.  Skupni nadzorni organ je v mnenju predlagal, da se 

                                                
1 COM (2005) 236, 2005/0106 (COD). 
2 COM (2005) 230, 2005/0106 (CNS). 
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v predlog doda določba o tem, da mora biti uporaba biometričnih podatkov za identifikacijo 

posameznika strogo omejena na namene, povezane z razpisi ukrepov. Skupni nadzorni organ je 

zaključil, da naj se biometrični podatki (prstni odtisi), obdelani v SIS II, uporabljajo le za 

preverjanje identitete zadevne osebe, s čimer so omejeni na namene, povezane z razpisi ukrepov, in 

niso razširjeni na druga iskanja v zvezi z identifikacijo. Tehnični razvoj, ki se bo uporabil za 

primerjavo enega z več podatki (one-to-many comparison), bi moral zaradi same narave prstnih 

odtisov ustrezati najvišjim standardom, vključevati pa bi moral tudi pravno sredstvo za zadevnega 

posameznika. Uporaba tovrstne primerjave poleg tega ne bi smela biti rešitev, izbrana zgolj na 

podlagi tehničnih razlogov, temveč bi morala zahtevati tudi oceno nujnosti in sorazmernosti, glede 

na učinek, ki bi ga lahko imela na pravice posameznika. Skupni nadzorni organ je vztrajal, da 

morajo zaradi varstva drţavljanskih pravic mehanizmi zagotoviti, da so podatki točni in zakonito 

obdelani. Skupni nadzorni organ je predlagal tudi, da je treba besedila predlogov spremeniti tako, 

da se sporni primeri med drţavami članicami predloţijo ustreznemu usklajenemu nadzoru SIS II.  

Ţe pred začetkom razprav o SIS II je bilo opaziti veliko ţeljo, da se Europolu in Eurojustu podeli 

dostop do nekaterih posebnih razpisov ukrepov, ki bi lahko bili koristni za opravljanje njunih nalog. 

Skupni nadzorni organ je v vseh svojih mnenjih opozoril, da dostop obeh organizacij ne sme postati 

sistematičen.  Razpisi ukrepov, do katerih imata pravico dostopati, ne vsebujejo nujno informacij, ki 

spadajo med cilje Europola in Eurojusta.  

 

Sprejeti so bili uredba (ES) št. 1987/2006, sklep Sveta 2007/533/PNZ o vzpostavitvi, delovanju in 

uporabi druge generacije schengenskega informacijskega sistema (SIS II) in uredba (ES) 

št. 1986/2006 o dostopu sluţb drţav članic, pristojnih za izdajo potrdil o registraciji vozil, do druge 

generacije schengenskega informacijskega sistema (SIS II), ki so pravna podlaga za dejavnosti 

SIS II, prav tako pa določajo pravila o varstvu podatkov in ureditvi nadzora varstva podatkov.  

 

2.1. Migracija s SIS 1+ na SIS II 

 

S povečanjem števila drţav članic Evropske unije po širitvi je postalo jasno, da mora biti SIS 

zasnovan tako, da bo lahko obravnaval število drţav članic, ki je več kot dvakrat večje od števila, 

predvidenega za sedanjo različico SIS. Skupni nadzorni organ se je hkrati začel ukvarjati z 

vprašanjem migracije podatkov iz SIS I+ v SIS II in pripravljalnim delom. V tej fazi je bilo 

pomembno zagotoviti, da se med migracijo podatkov iz enega sistema v drugega spoštujejo 

pomembna načela varstva podatkov (neoporečnost podatkov, zaupnost podatkov, namen).  

                                                
1 5709/9/06 in 5710/5/06.  
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Skupni nadzorni organ je 19. aprila 2006 prejel prošnjo predsednika Odbora iz člena 36 za pregled 

predlaganih pravil za izdelavo poskusne zbirke podatkov SIS I+, da bi se pripravili na migracijo s 

SIS I+ na SIS II.  

Čeprav skupni nadzorni organ v celoti podpira vzpostavitev poskusne zbirke podatkov za SIS II, je v 

mnenju 06–05 ugotovil, da bi lahko polja podatkov iz predloga po naključju prikazala podatke 

resničnih oseb, zato bi bilo treba uporabiti nekatere dodatne varnostne ukrepe. Skupni nadzorni organ 

je v mnenju prav tako poudaril, da uporaba osebnih podatkov za poskusne podatke med razvijanjem 

informacijskih sistemov predstavlja številna tveganja.  Pri ustvarjanju poskusnih podatkov za 

informacijski sistem, kot je SIS II, je bilo na splošno priznano, da bi moralo ustvarjanje teh poskusnih 

podatkov upoštevati načelo migracije podatkov, ki ohranja zasebnost: razvijanje natančnih modelov 

brez dostopa do podrobnih informacij v posameznih evidencah podatkov, s čimer se odpravi 

navzkriţje med zasebnostjo in migracijo podatkov. Tehnike anonimiziranja bi morale omogočiti 

uporabo nizov podatkov brez razkritja identitete. Organ je ugotovil, da bi morala migracija podatkov, 

ki ohranja zasebnost, temeljiti na stališču, da se posameznikovi osebni podatki lahko zaščitijo tako, da 

se pred sporočanjem premešajo ali randomizirajo. Z uporabo posebne tehnike se lahko pridobijo zelo 

natančni modeli podatkov brez razkritja osebnih informacij. Skupni nadzorni organ je ugotovil, da je 

bilo v predstavitvi predloga priznano, da pri poskusnih podatkih, ki bodo ustvarjeni, obstaja moţnost, 

da se razkrijejo resnični podatki. Ker predlog ni spremenil polj z imenom (ime in priimek) in je vnesel 

le izmenjave med podobnimi evidencami, obstaja tveganje, da bi se posamezniki lahko identificirali. 

Upoštevano je bilo, da je s priznanjem tega tveganja predlog uvedel nekatere dodatne postopkovne 

ukrepe za omejitev uporabe poskusne zbirke podatkov.  

 

Kljub temu ti ukrepi nikakor ne bi mogli preprečiti razkritja tretjim stranem. Skupni nadzorni organ je 

podprl dodatne ukrepe kot splošno dodatno zaščito, obenem pa je poudaril, da ne morejo nadomestiti 

potrebe po tem, da poskusni podatki ostanejo povsem anonimni. Prav tako je pripravil vrsto priporočil 

o razvoju posebnih varnostnih politik, izogibanju uporabe občutljivih podatkov v poskusnih okoljih, 

metodologiji za anonimiziranje, vpisu dostopa do poskusnih podatkov, zagotavljanju revizijskih sledi 

tudi za Skupni nadzorni organ in rokih za uporabo te poskusne zbirke podatkov.  

 

Komisija je aprila 2008 predloţila dva predloga o uredbi Sveta in sklepu Sveta o migraciji s 

schengenskega informacijskega sistema (SIS 1+) na drugo generacijo schengenskega 

informacijskega sistema (SIS II) za oblikovanje pravnega okvira, ki bo urejal migracijo s SIS 1+ na 

SIS II. Odbor Evropskega parlamenta za drţavljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve je 

30. junija 2008 pripravil okroglo mizo o svobodi in varnosti v integriranem upravljanju mej EU, 

vključno s sejo "SIS II: kje, zakaj, kako?". Predsednik skupnega nadzornega organa za Schengen se 
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je udeleţil dogodka in prispeval k razpravam o posledicah, ki jih bo migracija s SIS I na SIS II 

imela za varstvo podatkov. Svet je oktobra 2008 sprejel sklep Sveta in uredbo Sveta o migraciji s 

schengenskega informacijskega sistema (SIS 1+) na drugo generacijo schengenskega 

informacijskega sistema (SIS II). 

 

2.2. Širitev schengenskega območja 

 

Eden od pomembnih dogodkov v obdobju 2005–2008, ki ga je treba omeniti, je bila širitev 

schengenskega območja, kar je devetim novim drţavam članicam omogočilo pridruţitev 

schengenskemu območju, njihovim drţavljanom pa uţivanje svobode prečkanja notranjih mej brez 

predloţitve potnih listin ali osebnih izkaznic, razen za potovanja v Zdruţeno kraljestvo, na Irsko in 

Ciper ter v Bolgarijo in Romunijo, ki sta v EU vstopili leta 2007. Dolg postopek schengenskih 

ocenjevalnih obiskov in ponovnih obiskov je trajal dve leti. Pri ocenjevanju so zlasti preverjali, ali 

nove drţave članice pravilno in učinkovito izvajajo spremljevalne ukrepe, ki omogočajo odpravo 

kontrole na notranjih mejah. Izvedeni so bili ocenjevalni obiski na področju kontrole na zunanjih 

mejah, vizumov, varstva podatkov, policijskega sodelovanja in schengenskega informacijskega 

sistema.   

Razvoj SIS II je bil povezan z oblikovanjem in izvajanjem novih funkcij v okviru sistema 

(izboljšanje varnosti in učinkovitejša uporaba podatkov), s čimer je sistem postal tehnično zmoţen 

zadostiti potrebam več kot 18 drţav. Zamude pri uvedbi novega sistema in potreba, da se nove 

drţave članice čim prej pridruţijo sistemu, je drţave članice prisilila k iskanju hitre alternativne 

rešitve. Svet je decembra 2006 sklenil izvesti portugalski predlog SISone4ALL, da bi se v SIS 1+ 

začasno vključilo devet drţav članic, ki so se Evropski uniji pridruţile maja 2004. Cilj projekta 

SISone4ALL je bil med decembrom 2007 in marcem 2008 pospešiti postopek, namenjen odpravi 

notranjih mejnih kontrol z zadevnimi drţavami članicami. V skladu s sklepom Sveta 2007/471/ES z 

dne 12. junija 2007 so drţave članice s 1. septembrom 2007 lahko začele vnašati podatke v SIS in 

uporabljati podatke SIS.  

Estonija, Češka, Litva, Madţarska, Latvija, Malta, Poljska, Slovaška in Slovenija so 21. decembra 

2007 postale del schengenskega območja. Širitveni proces je bil zaključen 30. marca 2008 z 

odpravo zračnih mejnih kontrol med temi drţavami in 15 drţavami, ki so ţe bile del schengenskega 

sistema.  

SIS je bil tudi pred širitvijo ena najpomembnejših in največjih zbirk podatkov, ki se uporabljajo za 

priseljevanje in mejne kontrole v EU. 1. januarja 2007  je bilo v SIS skupno 17 615 945 veljavnih 

evidenc.  
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Potem ko se je devet novih drţav pridruţilo schengenskemu območju in so 1. januarja 2008 začele 

uporabljati SIS, se je ta številka povečala na 22 933 370 veljavnih evidenc. Skupno se je številka 

veljavnih evidenc v zbirki podatkov v tem obdobju povečala za 23 %. Če primerjamo statistične 

podatke na 1. januar 2008 z letom 20071, je največje povečanje evidenc z osebnimi podatki 

zadevalo ID (izdane dokumente), kjer so se številke povečale s 13 752 947 na 17 876 227 (23 %). 

Statistični podatki so naslednji (po členih schengenske konvencije): 

 

člen 95 (zaprosilo za prijetje/izročitev) + 16% 

člen 96 (nezaţeleni tujec)  - 7,4% 

člen 97 (pogrešana odrasla oseba) + 14% 

člen 97 (pogrešana mladoletna oseba) + 6,8% 

člen 98 (lokalizacija) + 22% 

člen 99(2) (kontrola/opazovanje) - 5% 

člen 99(3) (kontrola/opazovanje) - 22% 

 

Manjše število razpisov ukrepov o nezaţelenih tujcih se lahko pojasni s preprostim dejstvom, da 

so zaradi pristopa novih drţav članic k EU drţavljani teh drţav postali drţavljani EU, zato je bilo 

treba evidence o teh osebah izbrisati iz sistema. Glede na to je bila pobuda skupnega nadzornega 

organa za pregled uporabe člena 96 pravočasna, rezultati pa zadovoljivi. V prejetih odgovorih ni 

bilo primera obdelave podatkov drţavljanov EU na podlagi člena 96. Vendar je zaradi nizkega 

števila prejetih odgovorov očitno, da bo treba to delo opraviti v vseh schengenskih drţavah.  

 

Širitev je pomenila tudi povečanje števila članov skupnega nadzornega organa. Ti novi člani so ţe 

sodelovali pri delu skupnega nadzornega organa kot opazovalci in tako pridobili veliko znanja za 

pripravo na nove naloge in dolţnosti. Skupni nadzorni organ je imel s podelitvijo tega statusa 

opazovalca pomembno vlogo pri krepitvi ozaveščenosti in znanja prihodnjih članov, in sicer z 

dajanjem mnenj in svetovanjem pri vprašanjih opazovalcev glede različnih razlag določb 

schengenske konvencije.  

                                                
1 5441/08, 30. januar 2008; 6178/07, 13. februar 2007.  
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Hkrati so bile za t.i. "stare člane" skupnega nadzornega organa zelo pomembne izkušnje novih 

članov, ki so jih slednji pridobili z dolgim postopkom priprave in ocenjevanja (sodelovanje pri 

pripravljalnem delu v zvezi z nacionalno zakonodajo o SIS, vnaprejšnje revizije informacijskih 

sistemov, posvetovalno delo s pristojnimi institucijami, kampanje ozaveščanja o pravicah 

posameznikov v SIS, nadzorno delo v konzulatih in policijskih organih itd.)  

Vse to je zelo koristno za skupno  usklajeno delo v podporo učinkovitemu varstvu pravic in 

svoboščin posameznikov in prihodnjemu nadzoru SIS II. 
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3. NADZOR 

 

Člen 115(3) schengenske konvencije določa, da je skupni nadzorni organ odgovoren tudi za 

obravnavo kakršnih koli teţav pri uporabi ali interpretaciji, ki lahko nastanejo pri delovanju 

schengenskega informacijskega sistema, za preučevanje teţav, ki lahko nastanejo pri neodvisnem 

nadzoru, ki ga izvajajo nacionalni nadzorni organi drţav pogodbenic, ali pri uresničevanju pravice 

dostopa do sistema ter za pripravo usklajenih predlogov za skupne rešitve nastalih teţav. Da bi se ta 

določba konvencije dejansko izvajala, je skupni nadzorni organ sklenil izvesti preglede na 

nacionalni ravni. Očitna praktična prednost takih dejavnosti je vpogled in poznavanje, kako so 

schengenske drţave izvajale in uporabljale člene schengenske konvencije, ter pregled praktičnih 

teţav, ki se lahko pojavijo pri izvajanju. 

 

3.1. Pregledi uporabe člena 99 

 

Ena od glavnih značilnosti schengenskega informacijskega sistema je deljena odgovornost pri 

uporabi tega sistema v skladu z določbami schengenske konvencije in nacionalne zakonodaje. 

Upravičeno je trditi, da je bil skupni nadzorni organ za Schengen prvi nadzorni organ, ki je 

spodbujal usklajen skupen nadzor na področju kazenskega pregona v zvezi z pregledom obseţnih 

podatkovnih baz. Ta nov pristop k nadzorni vlogi je bil vsekakor uspešen in je spodbudil nov 

usklajeni nadzor. Takšen sistem pregleda je bil v veliko pomoč pri usklajevanju izvajanja 

schengenske konvencije in uporabe SIS. 

 

Skupni nadzorni organ za Schengen je junija 2006 nacionalne organe za varstvo podatkov zaprosil, 

naj preverijo razpise ukrepov iz člena 99, ki so jih v schengenski informacijski sistem (SIS) vnesli 

pristojni nacionalni organi.  

 

To je bil drugi pregled uporabe določenega člena schengenske konvencije, ki ga je naročil skupni 

nadzorni organ (prvi je bil pregled člena 96 leta 2005). Skupni nadzorni organ je na podlagi 

rezultatov, ki so velikokrat pokazali številne razlike med schengenskimi drţavami, pripravil sklepe 

in priporočil potrebne ukrepe.  

 

Cilj pregleda je bilo zagotoviti, da se podatki, ki se zbirajo za namene iz člena 99, obdelujejo v 

skladu s tem členom in načeli varstva podatkov iz schengenske konvencije, priročnika SIRENE in 

veljavne nacionalne zakonodaje. Metoda pregleda je skupnemu nadzornemu organu omogočila, da 

ugotovi, ali obstajajo teţave pri interpretaciji uporabe člena 99.  
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V ta namen je skupni nadzorni organ razvil preprosto metodo pregleda, ki bi jo morali enako 

uporabljati vsi nacionalni organi za varstvo podatkov. Pripravljen je bil obseţen vprašalnik. Z 

vprašalnikom naj bi pridobili splošen pregled ustrezne nacionalne zakonodaje schengenskih drţav 

in preverili, ali so bili sprejeti vsi postopki, v skladu s katerimi bodo lahko nacionalni organi, 

odgovorni za razpis ukrepov, izpolnili zahteve za varstvo podatkov. Vključeval je tudi posebna 

vprašanja za preverjanje, ali so bili razpisi ukrepov v skladu z določbami iz člena 99 in ali so bili 

shranjeni v SIS v skladu z določbami iz schengenske konvencije.  

 

Skupna prizadevanja nacionalnih organov za varstvo podatkov za pregledovanje nacionalnih 

prispevkov v SIS v okviru uporabe člena 99 za določeno obdobje in prizadevanja za uporabo 

standardnega pregleda so ponovno potrdila, da je pravilna uporaba SIS skupna skrb. Ta drugi 

skupni pregled je bil mejnik v sodelovanju nacionalnih organov Evropske unije za varstvo 

podatkov, ki je dokazal, da so potrebna dodatna prizadevanja za vzpostavitev okvira za preglede 

varstva podatkov na vseh področjih sodelovanja med schengenskimi drţavami, na katerih se 

obdelujejo osebni podatki. Hkrati je ta pregled nacionalnim organom za varstvo podatkov omogočil, 

da so opredelili, na kakšen način njihova drţava razpisuje ukrepe iz člena 99, kar bo nedvomno 

pozitivno vplivalo na prihodnje dejavnosti teh organov.  

 

Glede na ugotovitve pregleda o izvajanju člena 99 je skupni nadzorni organ sprejel številna 

priporočila. Glavna priporočila so naslednja: 

 

 organi, pristojni za razpise ukrepov po členu 99, bi morali oblikovati uradne, pisne in 

strukturirane postopke, da bi zagotovili točnost, aţurnost in zakonitost podatkov, ki se 

zbirajo za namene iz člena 99; 

 potrebno je bilo jasno opredeliti vrsto kaznivih dejanj, zaradi katerih se lahko razpišejo 

ukrepi iz člena 99. Čeprav je bil v novi pravni podlagi SIS II uporabljen splošen izraz 

"huda kazniva dejanja", je bilo predlagano, da bi se na evropski ravni dogovorilo o 

enotni razlagi izraza "hudo kaznivo dejanje". V ta namen bi se lahko uporabil seznam 

hudih kaznivih dejanj, za katera je pristojen Europol, ali seznam iz Okvirnega sklepa 

Sveta o evropskem nalogu za prijetje; 

 ustrezni nacionalni organi, pristojni za razpise ukrepov iz člena 99, bi morali vsakih šest 

mesecev skrbno nadzirati in preverjati te razpise. Pripraviti bi bilo treba dodatne 

smernice; 

 v vseh drţavah članicah EU bi bilo treba uskladiti seznam organov (vključno z 

nacionalnimi varnostnimi sluţbami), ki imajo dostop do razpisov ukrepov iz člena 99; 
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 če so bili za kakovost in celovitost podatkov pristojni različni organi, bi bilo treba 

njihove pristojnosti uskladiti in povezati, da bodo shranjeni podatki točni, posodobljeni 

in zakoniti in da bo zagotovljen pregled teh podatkov; 

 razpis ukrepov za osebe, s katerimi je (bila) druga oseba v stiku, ni bil v skladu z 

besedilom člena 99(2); 

 nacionalni organi za varstvo podatkov bi morali redno pregledovati razpise ukrepov iz 

člena 99. 

 

3.2. Pregled uporabe člena 111 

 

Skupni nadzorni organ za Schengen je oktobra 2006 nacionalne organe za varstvo podatkov pozval, 

naj zagotovijo informacije o izvajanju in uporabi člena 111 schengenske konvencije. To je bil tretji 

pregled uporabe določenega člena schengenske konvencije (prvi je bil pregled člena 96 leta 2005, 

uporaba člena 99 se še preučuje). Da je ta pregled potreben, je postalo jasno med preučevanjem 

posebnega primera v zvezi s praktičnimi posledicami člena 111, na katerega je bil opozorjen skupni 

nadzorni organ. 

 

Schengenska konvencija ureja tako pravila o obdelavi osebnih podatkov kot tudi pravice 

posameznikov, katerih osebni podatki se obdelujejo v schengenskem informacijskem sistemu. 

Člen 109 schengenske konvencije določa, da se pravica osebe do vpogleda v podatke, ki so vneseni 

v sistem, uresničuje v skladu z zakonodajo pogodbenice schengenske konvencije, v kateri oseba 

uveljavlja to pravico. Treba je opozoriti, da se lahko po tej določbi z nacionalno zakonodajo določi, 

ali bi moral drţavni nadzorni organ iz člena 114(1) te konvencije odločiti, ali bi se morala 

informacija posredovati posamezniku in po kakšnem postopku. Člen 109 ureja tudi primere, ko 

namerava fizična oseba uveljaviti pravico do vpogleda v drţavi članici schengenske konvencije, ki 

ni vnesla razpisa ukrepa. V tem primeru lahko schengenska drţava, ki ni vnesla razpisa ukrepa, 

posreduje podatke samo, če je pred tem dala schengenski drţavi, ki je izdala razpis ukrepa, 

moţnost, da izrazi svoje stališče. V skladu s členom 114(2) ima posameznik pravico zahtevati od 

nadzornih organov iz člena 114(1) schengenske konvencije, da preverijo podatke, ki se nanašajo 

nanj in so vneseni v schengenski informacijski sistem, ter uporabo teh podatkov. Kot ţe rečeno, to 

pravico ureja nacionalna zakonodaja schengenske drţave, ki ji je poslana zahteva. Če je podatke 

vnesla druga schengenska drţava, bi se moralo preverjanje opraviti v tesnem sodelovanju z 

nadzornim organom te drţave.  

V skladu s členom 109(2) schengenske konvencije pravica do vpogleda ni absolutna in zato bi bilo 

treba zahtevo posameznika za vpogled v njegove podatke, ki se hranijo v schengenskem 
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informacijskem sistemu, zavrniti, če je to nujno zaradi izvedbe zakonite naloge v zvezi z razpisom 

ukrepa ali zaradi varstva pravic in svoboščin tretjih oseb. Poleg tega je v skladu s členom 109(2) 

prepovedano posredovati kakršne koli podatke, vnesene v sistem za namene prikritega evidentiranja 

na podlagi člena 99 te konvencije.  

 

Člen 106(1) v schengenskemu informacijskemu sistemu uvaja "načelo lastništva". Čeprav se osebni 

podatki, povezani z razpisi ukrepov, obdelujejo v vseh schengenskih drţavah, to ne pomeni, da 

lahko katera koli schengenska drţava spreminja podatke, ki jih je v sistem vnesla druga drţava. 

Uporablja se sicer nacionalna zakonodaja drţave, ki obdeluje podatke, vendar lahko v skladu s 

posebno določbo konvencije podatke spreminja ali briše le drţava, ki je izdala razpis ukrepa. 

 

V členu 111 so nadalje zagotovljene pravice posameznika. V skladu s členom 111(1) lahko vsaka 

oseba na ozemlju vsake pogodbenice schengenske konvencije na sodišču ali pri organu, pristojnem 

po nacionalni zakonodaji, zahteva popravek, izbris, pridobitev informacije ali odškodnino v zvezi z 

razpisom ukrepa, ki se nanaša nanjo. V skladu z odstavkom 2 navedenega člena se morajo 

pogodbenice schengenske konvencije zavezati, da bodo vzajemno izvršile pravnomočne odločbe 

sodišč ali organov iz odstavka 1.  

 

Na podlagi "načela lastništva" in obveznosti glede izvrševanja pravnomočnih odločb iz člena 111(2) 

te pravnomočne odločbe izvrši schengenska drţava, ki je vnesla razpis ukrepa.  

 

Poleg tega so pogodbenice schengenske konvencije v skladu z nacionalno zakonodajo odgovorne za 

vsako škodo, ki jo povzroči osebi z uporabo nacionalne podatkovne zbirke schengenskega 

informacijskega sistema. Navedena določba člena 116 konvencije se uporablja tudi za škodo, ki jo 

povzroči pogodbenica, ki je izdala razpis ukrepa, če so bili podatki pravno ali dejansko netočni.  

 

Namen pregleda je bilo preveriti, ali se člen 111 dosledno uporablja v vseh schengenskih drţavah, 

pri čemer se spoštujejo pravice posameznikov in se zagotavlja pravično in enako obravnavanje.  

 

Iz pregleda sodišč in pristojnih organov je bilo razvidno, da so za obravnavanje odločb v zvezi s 

členom 111 na schengenskem območju pristojni različni organi. Le v eni drţavi je za izdajanje 

pravnomočnih odločb pristojen organ za varstvo podatkov (v Avstriji). V drugih schengenskih 

drţavah so za to skupaj pristojni nacionalni organi za varstvo podatkov in sodišča ali pa je pristojno 

določeno sodišče. 

Kar zadeva razpis ukrepa iz druge schengenske drţave, je večina drţav odgovorila, da obstaja 

uradni postopek za posvetovanje z drţavo, ki je vnesla razpis ukrepa, ali za njeno uradno udeleţbo v 

postopku. Vendar to ni veljalo vse schengenske drţave oziroma to ni bilo obvezno v vseh drţavah. 
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Kar zadeva udeleţbo nacionalnih organov za varstvo podatkov v postopku pred sodiščem, se je 

izkazalo, da vsi nacionalni organi za varstvo podatkov niso bili formalno vključeni ali obveščeni.  

 

Drţave so poročale o sedemnajstih zadevah v zvezi z uporabo člena 111. 

Kar zadeva izvršitev odločbe, z izjemo Portugalske nobena drţava ni poročala o posebnih postopkih 

za preverjanje izvršitve pravnomočne odločbe. Načeloma mora oseba, na katero se podatki 

nanašajo, sama preveriti, ali je bila odločba dejansko izvršena.  

 

Skupna prizadevanja nacionalnih organov za varstvo podatkov, da bi se nacionalne prakse, ki se 

uporabljajo v skladu s členom 111 konvencije, pregledale v določenem obdobju in z uporabo 

enakega modela, se ponovno potrdila, da je pravilna uporaba SIS skupna skrb. Ta tretji skupni 

ukrep je poudaril potrebo po tesnem sodelovanju med nacionalnimi organi za varstvo podatkov v 

schengenskem območju in po nadaljnjem vlaganju v sodelovanje med schengenskimi drţavami, če 

je to nujno za zaščito pravic posameznikov.  

 

Člen 111 schengenske konvencije predstavlja pomemben korak naprej pri zaščiti pravice 

posameznika, na katerega se podatki nanašajo, do popravka, izbrisa ali pridobitve informacije v 

zvezi s podatki, vnesenimi v SIS, saj uvaja moţnost, da lahko zadevni posameznik zadevo predloţi 

sodišču ali nacionalnemu pristojnemu organu v kateri koli schengenski drţavi. Iz pregleda je bilo 

razvidno, da pri izvajanju te določbe med drţavami članicami obstajajo določene razlike, ki so 

posledica nacionalnih zakonodaj.  

 

Zelo pomemben element varstva pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo, je 

izvrševanje pravnomočnih odločb s strani schengenske drţave, ki je izdala razpis ukrepa. Velik 

pomen ima sistem izvrševanja pravnomočnih odločb in njegovo izvajanje v praksi. Čeprav so 

razpoloţljivi statistični podatki pri izvajanju analize predstavljenih zadev in zlasti zadeve, na katero 

je bil opozorjen skupni nadzorni organ, minimalni, dajejo zadostne razloge za dvom o tem, ali 

člen 111(2) v praksi deluje.  

 

Nobena sodelujoča schengenska drţava ni poročala o postopku spremljanja izvrševanja 

pravnomočnih odločb. V večini primerov pristojni organi niso bili udeleţeni pri izvrševanju 

pravnomočnih odločb. Razlog za to je lahko nacionalni pravni okvir, ki se razlikuje med 

posameznimi schengenskimi drţavami. Izvršitev pravnomočne odločbe s strani drţave članice, ki je 

vnesla razpis ukrepa, se je v praksi prepustilo lastni pobudi osebe, na katero se podatki nanašajo, 

kar pa zanjo predstavlja preveliko breme. 
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Glede na ugotovitve pregleda o izvajanju člena 111 je skupni nadzorni organ sprejel naslednja 

priporočila: 

 

 schengenske drţave bi morale oceniti svoje nacionalne postopke, da bi preverile, ali so 

izpolnjeni zaščitni ukrepi iz člena 111; 

 pravnomočne odločbe iz člena 111 morajo vse schengenske drţave izvrševati enako; 

 pravnomočne odločbe, ki so jih v skladu s členom 111 sprejela sodišča, je treba 

sporočiti nacionalnim organom za varstvo podatkov; za izpolnitev te zahteve so morda 

potrebni nacionalni predpisi; 

 v vseh schengenskih drţavah je bil potreben nacionalni postopek za spremljanje 

izvrševanja pravnomočnih odločb, sprejetih v skladu s členom 111. V ta namen je nujna 

komunikacija med ustreznimi organi za varstvo podatkov. posameznik ne bi smel biti 

odgovoren za nadzor nad izvrševanjem odločb, ki ga zadevajo, v drugi schengenski 

drţavi; 

 nacionalni organi za varstvo podatkov bi morali zato med seboj sodelovati. Sedanja 

načela o sodelovanju med nacionalnimi nadzornimi organi je treba posodobiti. 

 

3.3. Naknadna kontrola po opravljenem pregledu izvajanja člena 99 

 

Eden od pomembnih vidikov nadzora je redno izvajanje naknadnih kontrol za zagotovitev, da organ 

pod nadzorom izvaja dana priporočila v praksi, s čimer se zagotovi boljša skladnost.  

 

Nacionalni organi za varstvo podatkov vseh schengenskih drţav so na pobudo skupnega nadzornega 

organa pregledali razpise ukrepov iz člena 96 v schengenskem informacijskem sistemu iz 

obdobja 2004–2005.  

 

Ker ima lahko razpis ukrepa za zavrnitev vstopa resne posledice za posameznika in zaradi teţav, 

ugotovljenih pri pregledih, se je skupni nadzorni organ dogovoril za naknadno kontrolo tega, kako 

so se ugotovitvami iz poročila na nacionalni ravni upoštevale in kaj se je izboljšalo.  

 

Naknadne kontrole so pokazale, da so bili na nacionalni ravni v odgovor na ugotovitve iz poročila 

sprejeti naslednji ukrepi: v nekaterih drţavah članicah ni bilo zaznanih nobenih teţav, druge drţave 

pa so sprejele zelo uspešne spremljevalne ukrepe. Oblikovane so bile notranje smernice za 

obravnavo primerov in nadzorne postopke za obravnavo primerov, o katerih je bilo treba poročati 

na podlagi člena 96 schengenske konvencije, posebna pozornost pa je bila namenjena izvajanju 
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enega izmed priporočil iz poročila o členu 96 ("Izvesti je treba ukrepe oziroma jih nadalje 

opredeliti, da bi se izognili razpisom ukrepov po členu 96 za državljane iz držav članic EU.") Po 

naknadnih kontrolah ni bilo ugotovljenih nobenih razpisov ukrepov za drţavljane drţav članic EU. 

Zelo pozitiven izid teh naknadnih kontrol je bila dejavna kampanja ozaveščanja v številnih drţavah 

članicah, v katerih so posameznike obveščale o njihovih pravicah, kot je to zahtevala schengenska 

konvencija. 

Znova je bil dokazan pomen dela skupnega nadzornega organa v sodelovanju z nacionalnimi organi 

za varstvo podatkov, kar kaţe, da so kot varuhi posameznikovih pravic in svoboščin zavezani k 

lastnim vrednotam. 

 

Zaradi prihodnjih določb o razpisih ukrepov za nezaţelene drţavljane tretjih drţav, opredeljene v 

pravnem okviru SIS II, bo treba pred vnosom razpisa ukrepa zagotoviti natančnejšo individualno 

oceno in večjo odgovornost.  

 

Člen 24(1) Uredbe (ES) št. 1987/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o 

vzpostavitvi, delovanju in uporabi druge generacije schengenskega informacijskega sistema 

(SIS II)
1
 določa merila za vnos razpisa ukrepa v SIS II: podatki o drţavljanih tretjih drţav, za katere 

je bil izdan razpis ukrepa za zavrnitev vstopa ali prepovedi prebivanja, se vnesejo na podlagi 

nacionalnega razpisa, ki temelji na odločitvi pristojnih upravnih organov ali sodišč v skladu s 

poslovnikom, ki je določen v okviru nacionalne zakonodaje. Ta odločitev se lahko sprejme samo na 

podlagi celovite individualne ocene. To pomeni, da se odločitve o vnosu razpisa ukrepa ne more 

avtomatično vnesti s sistem. Sodišče Evropskih skupnosti je sodbi z dne 31. januarja 2006 

(Komisija Evropskih skupnosti proti Kraljevini Španiji) poudarilo, da je treba pri vsakem 

posameznem primeru upoštevati načelo ocene vsakega primera posebej in je menilo, da lahko 

država pogodbenica razpiše ukrep za državljana tretje države, zakonca državljana države članice, 

le po potrditvi, da prisotnost te osebe pomeni resnično, dejansko in dovolj hudo grožnjo, ki 

prizadene ključni družbeni interes (…)
2
. Po mnenju Sodišča zavrnitev izdaje vizuma ne sme 

temeljiti zgolj na obstoju razpisa ukrepa v SIS ali obsodbe. Sodišče je ugotovilo, da obstoj kazenske 

obsodbe sam po sebi ne more biti razlog za izgon, razen če je iz okoliščin, ki so pripeljale do te 

obsodbe, razvidno, da vedênje osebe predstavlja obstoječo grožnjo javnemu redu.
1
  Na podlagi te 

sodne odločbe in določb pravnega okvira SIS II imajo nacionalni organi veliko več odgovornosti pri 

sprejemanju odločitev, ki imajo lahko negativne posledice za posameznika, da se ţe takoj od 

začetka spoštujejo mednarodna načela za varstvo podatkov na nacionalni ravni.  

                                                
1 UL L 381, 28.12.2006, str. 4. 
2 UL C 86, 8.4.2006, str. 3.  
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Še ena pomembna sprememba iz člena 42 uredbe je pravica drţavljanov tretjih drţav, za katere je 

bil v skladu s to uredbo izdan razpis ukrepa, da se jih obvesti v skladu s členoma 10 in 11 

direktive 95/46/ES. To je pomembna izboljšava v primerjavi s sedanjim poloţajem, ki ga določa 

schengenska konvencija.  

 

Nove pobude EU v zvezi z obdelavo osebnih podatkov drţavljanov tretjih drţav hkrati zbujajo tudi 

nekaj pomislekov o njihovem vplivu na pravico do zasebnosti zadevnih posameznikov. Po mnenju 

Evropske komisije bi se morala skupna politika Unije, s katero se podpira prizadevanja drţav 

članic, nenehno razvijati in krepiti, da bo lahko odgovorila na nove groţnje, spremembe v 

migracijskem pritisku ter morebitne ugotovljene pomanjkljivosti, pri čemer je treba v veliki meri in 

sorazmerno uporabljati najnovejše tehnologije.
2
 Po mnenju Komisije bi lahko Unija razmislila o 

uvedbi učinkovitega orodja za odkrivanje oseb, ki so presegle dovoljeno obdobje bivanja, saj se 

datumi o gibanjih drţavljanov tretjih drţav prek zunanjih meja trenutno ne beleţijo. Podatki o 

drţavljanih tretjih drţav (zavrnitve vstopa) se trenutno obdelujejo v skladu z razpisi ukrepov iz 

člena 96, pri čemer dovoljeno obdobje bivanja ni obdelano. To očitno ne zadostuje, zato so bila 

predlagana morebitna orodja, ki bi se lahko uporabljala v zvezi z drţavljani tretjih drţav, ki potujejo 

v drţavo članico, vključeno v schengensko sodelovanje, ali drţavo, ki se je pridruţila temu 

sodelovanju. Ta orodja bi lahko vključevala:  

 

 olajšanje prehoda meja za dobroverne potnike; 

 moţno uvedbo beleţenja vstopa/izstopa  ter 

 proučitev uvedbe elektronskega sistema za odobritev potovanj (ESTA). 

 

Četudi je vse to še v pripravljalni fazi, je Svet v svojih zaključkih o razvoju VIS
1
 pozdravil študijo 

izvedljivosti, ki jo je predloţila Komisija, v kateri so potrjeni v smernicah navedeni cilji 

vizumskega informacijskega sistema in je Komisija pozvana, naj v sodelovanju z drţavami 

članicami nadaljuje s pripravami za razvoj VIS na podlagi centralizirane sistemske arhitekture in pri 

tem upošteva moţnosti tehnične platforme, ki bi bila skupna s SIS II, pri kateri bi se podatki 

shranjevali v istem sistemu ter do katere bi imeli dostop isti končni uporabniki.  Če bi bila oba 

sistema vzpostavljena na skupni tehnični platformi, to pomeni, da bi bil moţno predvideti tehnične 

ukrepe in objekte, ki bi omogočili interoperabilnost SIS II in VIS.  

 

 

                                                
1 UL C 86, 8.4.2006, str. 3.  
2 COM(2008) 69 konč., 13.2.2008.  
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Čeprav še ni dokazov, da bo ta novi sistem zagotovil dodano vrednost za zunanje meje EU v 

primerjavi s sedanjimi sistemi EU (SIS), je jasno, da bo ta večji, kompleksen in povezan model 

obdelave podatkov resno vplival na zasebnost posameznikov in da si bodo morali nacionalni in 

evropski organi za varstvo podatkov močno prizadevati za zagotovitev dobrega in učinkovitega 

varstva posameznikovih pravic. ""Ceno" za te pobude bi lahko opisali takole: "Posodobitev politike 

priseljevanja na račun razčlovečenja je rezultat asimetrije v razvoju politike, kjer se nadzor nad 

priseljenci veča, njihove pravice pa ne."
2
 

                                                
1 6535/04, 20. februar 2004.  
2
 Alice Garside (2006), The political genesis and legal impact of proposals for the SIS II: what cost for data protection 

and security in the EU? (Politična geneza in pravne posledice predlogov za SIS II: kakšna je cena za varstvo 

podatkov in varnost v EU?),  Sussex Migration Working Paper no. 30.  
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4. MNENJA SKUPNEGA NADZORNEGA ORGANA 

4.1. Razlaga člena 111 schengenske konvencije 

 

Avstrijski organ za varstvo podatkov je junija 2006 od skupnega nadzornega organa zahteval, da v 

skladu s členom 115(3) schengenske konvencije preuči teţave pri izvajanju člena 111 schengenske 

konvencije in pripravi predloge glede morebitnih problemov. Glede na razmere, zaradi katerih je 

prišlo do zahteve, je skupni nadzorni organ preučil tudi učinke sovpadajočih postopkov na izvajanje 

člena 111. 

 

Po vzpostavitvi schengenskega informacijskega sistema drţave, ki so pogodbenice konvencije, 

izmenjujejo posebne razpise ukrepov za posameznike. V konvenciji so opredeljeni razlogi in pogoji 

za take razpise ukrepov ter ukrepi, ki jih je treba sprejeti. Eden izmed najpomembnejših doseţkov 

konvencije je verjetno obveznost drţav, ki sodelujejo v schengenskem informacijskem sistemu, da 

(neposredno) ukrepajo, kadar druga drţava razpiše ukrep. 

 

Razmerje med nacionalno zakonodajo schengenskih drţav in konvencijo je jasno opredeljeno v 

členu 104(2): "Če ta konvencija ne določa drugače, se za podatke, ki se vnesejo v nacionalni del 

schengenskega informacijskega sistema, uporablja zakonodaja zadevne pogodbenice." 

To pomeni, da posebne določbe konvencije prevladajo, kadar so določbe nacionalne zakonodaje 

drugačne. 

 

Primer tovrstne posebne določbe je t. i. "načelo lastništva" iz člena 106(1): "Samo pogodbenica, ki 

izda razpis ukrepa, sme spreminjati, dodajati, popravljati ali brisati podatke, ki jih je vnesla." 

Čeprav se osebni podatki, povezani z razpisi ukrepov, obdelujejo v vseh schengenskih drţavah, to 

ne pomeni, da lahko drţava, ki obdeluje podatke, spreminja podatke, ki jih je v sistem vnesla druga 

drţava. Uporablja se sicer nacionalna zakonodaja drţave, ki obdeluje podatke, vendar lahko v 

skladu s posebno določbo konvencije podatke spreminja ali briše le drţava, ki je izdala razpis 

ukrepa. 

 

Z vzpostavitvijo schengenskega informacijskega sistema je bil usklajen tudi poloţaj oseb, na katere 

se nanašajo podatki. Določene so bile pravice oseb, na katere se nanašajo podatki, tudi z določbami, 

ki preprečujejo, da bi se morale te osebe pri uveljavljanju svojih pravic ukvarjati s postopkovnimi 

ovirami. Dejstvo, da oseba morda ne more potovati na schengensko območje, te osebe ne bi smelo 

ovirati, če ţeli vloţiti pravno sredstvo. 
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Konvencija priznava poloţaj oseb, na katere se nanašajo podatki, in jih tako ne zavezuje, da začnejo 

(sodni) postopek glede razpisa ukrepa v drţavi, ki je ta razpis ukrepa izdala, temveč jim omogoča, 

da postopek začnejo v schengenski drţavi, ki jo sami izberejo. Schengenske drţave so tako jasno 

dokazale, da zaupajo v usklajeno izvajanje veljavnih predpisov o varstvu podatkov. 

 

Pravice oseb, na katere se nanašajo podatki, so opredeljene v členu 109(1) (pravica do vpogleda) in 

členu 110 (pravica, da se netočni podatki popravijo ali da se nezakonito shranjeni podatki izbrišejo). 

Te pravice se uresničujejo v skladu z zakonodajo schengenske drţave, pri kateri se uveljavljajo te 

pravice (člen 109(1)). Če podatke v schengenski informacijski sistem vnese druga schengenska 

drţava, dobi ta drţava moţnost, da pred sprejetjem odločitve izrazi svoje stališče. 

 

Poleg tega ima oseba, na katero se nanašajo podatki, od nacionalnih nadzornika za varstvo podatkov 

schengenske drţave pravico zahtevati, da preverijo podatke, ki se nanašajo nanje (člen 114(2)). Če 

je podatke v schengenski informacijski sistem vnesla druga drţava, nacionalni nadzornik pri tem 

preverjanju sodeluje z nacionalnim nadzornikom schengenske drţave, odgovorne za razpis ukrepa. 

 

Oseba, na katero se podatki nanašajo, lahko na sodišču ali pri organu, pristojnem po nacionalni 

zakonodaji, zahteva popravek, izbris, pridobitev informacije ali odškodnino v zvezi z razpisom 

ukrepa, ki se nanaša nanjo (člen 111(1)). 

V skladu s členom 111(2) so schengenske drţave zavezane k vzajemnemu izvrševanju 

pravnomočnih odločb iz člena 111(1).  

 

Zaradi načina zagotavljanja pravic oseb, na katere se nanašajo podatki, določenega v konvenciji, in 

zlasti zaradi "načela lastništva" je potreben mehanizem, po katerem je treba izvrševati pravnomočne 

odločbe sodišč ali organov iz odstavka 111(1), tudi v drugih schengenskih drţavah. Osnovne 

pravice do varstva podatkov, ki jih osebam, na katere se nanašajo podatki, zagotavlja schengenska 

konvencija, brez takega mehanizma ne bi bile zadostno zavarovane. 

 

Eden od pogojev za uveljavitev konvencije, ki ga mora izpolniti sodelujoča drţava, je sprejetje 

potrebnih nacionalnih predpisov za zagotovitev take ravni varstva osebnih podatkov, ki je najmanj 

enaka tisti, ki izhaja iz načel Konvencije Sveta Evrope o varstvu posameznikov glede avtomatske 

obdelave osebnih podatkov z dne 28. januarja 1981 in ki je skladna s Priporočilom Odbora 

ministrov Sveta Evrope št. R(87)15 z dne 17. septembra 1987 o uporabi osebnih podatkov v 

policijskem sektorju. 
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Vse schengenske drţave so uveljavile potrebno zakonodajo o varstvu podatkov, vendar obstajajo 

razlike v načinu izvajanja. V nekaterih drţavah so pravice osebe, na katero se nanašajo podatki, 

obravnavane predvsem v neposrednih stikih med zadevno osebo in organom, odgovornim za 

nacionalni del schengenskega informacijskega sistema. V drugih drţavah igrajo nacionalni 

nadzorniki pomembno vlogo posrednika med organom in zadevno osebo. 

 

Te razlike so v schengenski konvenciji upoštevane v nekaterih posebnih določbah o pravicah oseb, 

na katere se nanašajo podatki (npr. člen 109). Če schengenskih in nacionalnih določb ne povezuje 

nobena določba, se uporablja schengenska določba, ki predvideva poseben predpis (člen 104(2)). 

Tako bo, kadar bo zahteva iz člena 111(1) predloţena nacionalnemu sodišču ali pristojnemu organu 

drţave, ki ni drţava, odgovorna za razpis ukrepa, in kadar bo glede tega razpisa ukrepa pravni 

postopek potekal tudi v drţavi, odgovorni za razpis ukrepa. Člen 111 ne vsebuje določbe, ki bi 

urejala takšno stanje. Glede na posebno in temeljno naravo člena 111 je upravičeno sklepati, da v 

opisanem primeru prevlada člen 111. 

 

To v praksi ne bi smelo povzročati problemov, saj vse schengenske drţave v svojih nacionalnih 

postopkih priznavajo načelo zaslišanja vseh udeleţenih strani. Postopek iz člena 111 se v praksi ne 

bi smel končati s pravnomočno odločbo, če ni zaslišana tudi drţava, odgovorna za razpis ukrepa. 

Sodišče ali organ iz člena 111 bo nedvomno upošteval, da obstaja tudi drug pravni postopek. 

Če ta informacija ni dana na voljo ali če je bila dana na voljo, a se odločba zaradi tega ni 

spremenila, morajo schengenske drţave zaradi posebne narave člena 111 izvršiti pravnomočno 

odločbo. 

Prav tako bi bilo treba opozoriti, da lahko v primeru, ko je treba zaradi odločbe izbrisati 

schengenski razpis ukrepa, drţava razpisnica v svojih nacionalnih sistemih uvede nacionalni razpis 

ukrepa. To je podobno členu 25 schengenske konvencije: kadar schengenska drţava izda dovoljenje 

za prebivanje tujcu, za katerega je bil razpisan ukrep zavrnitve vstopa, bi morala drţava, ki je izdala 

razpis ukrepa, ukrep preklicati, vendar pa lahko tujca uvrsti na svoj nacionalni seznam razpisanih 

ukrepov. 

 

Čeprav "pravnomočna odločba" v členu 111 schengenske konvencije ni jasno opredeljena, nekateri 

avtorji menijo, da "pravnomočne odločbe" ne bi smeli razlagati preozko. Izraz potemtakem ne 

označuje samo odločb najvišjih (upravnih, civilnih ali kazenskih) sodišč. Ker so v členu 111 

konvencije o izvajanju schengenskega sporazuma in členu 43 uredbe o SIS II opredeljene tudi 

odločbe nacionalnih organov za varstvo podatkov, bi morala veljati odločba za pravnomočno 
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dokler je izvršljiva in se zoper njo ni pritožila nobena stran."
1
 

 

Kljub temu, da se izraz "pravnomočna odločba" zaradi različnih pravnih sistemov in postopkov 

razlaga drugače, je skupni nadzorni organ v svojem mnenju zaključil, da bi morala pravnomočne 

odločbe sodišča ali organa iz člena 111, ki se nanaša na razpis ukrepa, ki ga je izdala druga 

pogodbenica, vedno izvršiti ta druga pogodbenica.  

 

Glede na sodbo Sodišča (Komisija Evropskih skupnosti proti Kraljevini Španiji)
1
 in vzporednico, ki 

jo lahko potegnemo med obveznostjo schengenskih drţav, da priznajo in izvršijo odločbo drugih 

schengenskih drţav o zavrnitvi vstopa oz. vizuma in obveznostjo, da priznajo in izvršijo 

pravnomočno odločbo sodišča ali organa o izbrisu razpisa ukrepa iz schengenskega informacijskega 

sistema, se odločbe nacionalnih sodišč ali organov za izbris razpisa ukrepa v praksi v nekaterih 

primerih ne izvršijo, kar ima negativne posledice za zadevne osebe.  

 

4.2. Mnenja o izvajanju člena 102A (SCHAC 2501/07)/SCHAC 2504/08 

 

Svet v skladu s členom 102A(4) po pridobitvi mnenja skupnega nadzornega sveta Evropskemu 

parlamentu predloţi poročilo o izvajanju člena 102A schengenske konvencije, natančneje o tem, 

kako so bila uporabljeni predpisi o varstvu podatkov.  

 

Skupni nadzorni organ je junija 2007 na zahtevo predsednika Delovne skupine za SIS/SIRENE z 

dne 31. maja 2007 predloţil svoje mnenje. 

V skladu s členom 102A schengenske konvencije imajo sluţbe, ki so v drţavah članicah pristojne 

za izdajanje potrdil o registraciji vozil, pravico dostopa do določenih podatkov, ki so shranjeni v 

schengenskem informacijskem sistemu. To so podatki o ukradenih, protipravno odtujenih ali 

izgubljenih motornih vozilih, priklopnikih in stanovanjskih prikolicah ter prometnih dovoljenjih in 

registrskih tablicah vozil.  

Skladno s sklepom 2006/228/PNZ se lahko podatki o prometnih dovoljenjih in registrskih tablicah v 

okviru schengenskega informacijskega sistema obdelujejo od 31. marca 2006. 

 

Iz poročila je dobro razvidno, da člena 102A na splošno še ne izvajajo vse drţave članice. Glede na 

to je pozornost v tem mnenju namenjena določenim vidikom varstva podatkov v zvezi z začetkom 

izvajanja. 

                                                
1 Evelien Brouwer, "The Other Side of Moon. The Schengen Information System and Human Rights: A Task for 

National Courts", delovni dokument Centra za evropske politične študije št. 288/april 2008. 
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Ker po prvem letu ni bilo jasnih in vidnih rezultatov, je lahko skupni nadzorni organ zaključil le, da 

nadzor nad uporabo podatkov o stvareh, kot so opredeljene v členu 102A, ni v skladu s členom 103, 

in da bi moral Svet temeljito preučiti, ali drţave članice izpolnjujejo svoje obveznosti v skladu s 

členom 103 v zvezi s členom 102A. 

 

Ker dosledno izvajanje člena 103 ni bilo pomembno le za dostop sluţb, pristojnih za izdajanje 

potrdil o registraciji vozila, je skupni nadzorni organ navedel, da bo od nacionalnih organov za 

varstvo podatkov zahteval poročilo o izvajanju člena 103 v njihovih drţavah. 

 

V osnutku poročila je navedeno, da potrdila o registraciji vozila in registrskih tablicah niso osebni 

podatki. Skupni nadzorni organ je poudaril, da ta navedba, pa tudi kontekst, v katerem se pojavlja, 

nista v skladu z običajno opredelitvijo osebnih podatkov.  

 

Po splošni opredelitvi, uporabljeni v vseh zadevnih pravnih aktih na področju varstva podatkov, so 

osebni podatki "vse informacije o določeni ali določljivi fizični osebi; določljiva oseba je tista, ki se 

lahko neposredno ali posredno identificira". 

 

Skupni nadzorni organ je opozoril, da nacionalni organi za varstvo podatkov prometna dovoljenja in 

registrske tablice na splošno štejejo za osebne podatke, če zaradi okoliščin pri obdelavi ni mogoče 

identificirati imetnika določenega prometnega dovoljenja ali registrske tablice.  

 

Skupni nadzorni organ je nadalje zaskrbljeno ugotovil, da so bila preverjanja v skladu s členom 

102A v nekaterih drţavah opravljena ţe pred začetkom izvajanja tega člena. Edini moţni zaključek 

je, da je treba te dejavnosti po nacionalnem pravu teh drţav šteti za zlorabo. To je utrdilo pristop 

skupnega nadzornega organa, po katerem si vztrajno prizadeva vzpostaviti nadzorne mehanizme, 

med drugim tudi uvesti redne inšpekcijske preglede uporabe schengenskega informacijskega 

sistema. 

Skupni nadzorni organ je nazadnje izrazil pomisleke o izvajanju člena 102A, čeprav je moral 

priznati, da nekatere drţave še niso zaključile izvajanje tega člena in obdelavo podatkov o 

prometnih dovoljenjih in registrskih tablicah vozil. Ti pomisleki so se porodili predvsem zaradi 

očitnega pomanjkanja nadzora nad uporabo podatkov. Skupni nadzorni organ je Svet odločno 

pozval, naj zagotovi, da bodo drţave članice izpolnile obveznosti, ki jim jih nalaga člen 103 v zvezi 

s členom 102A.  

 

                                                
1 UL C 86, 8.4.2006, str. 3. 
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Skupni nadzorni organ je zahteval, da se to mnenje priloţi poročilu za Evropski parlament. 

 

Delovna skupina za SIS/SIRENE je 7. julija 2008 od skupnega nadzornega organa zahtevala, naj 

izrazi svoje mnenje o izvajanju člena 102A v letu 2007. 

  

Skupni nadzorni organ je v mnenju opozoril, da začetek veljavnosti konvencije o izvajanju 

schengenskega sporazuma v devetih novih schengenskih drţavah s 1. septembrom 2007 ni bil 

upoštevan.  

 

V skladu s prilogo I k sklepu Sveta 2007/471/ES se določbe člena 64 in členov 92–119 konvencije 

o izvajanju schengenskega sporazuma in uredba (ES) št. 1160/2005 v devetih novih drţavah 

članicah uporabljajo od 1. septembra 2007. Čeprav te nove drţave morda še niso dejansko izvajale 

člena 102A, poročilo ni vsebovalo nobenih podatkov v zvezi s tem.  

 

Skupni nadzorni organ je znova poudaril, da je treba dosledno opredeliti, kako morajo sluţbe, 

pristojne za izdajo potrdil o registraciji vozil, obdelati določene podatke, da bi ugotovili, ali je bilo 

vozilo ukradeno, protipravno odtujeno ali izgubljeno. Ker je bilo iz poročila razvidno, da so 

razmere podobne razmeram v letu 2006, je skupni nadzorni organ ponovno opozoril na sklepe iz 

leta 2006 "da nadzor nad uporabo podatkov o stvareh, kot so opredeljene v členu 102A, še vedno ni 

v skladu s členom 103". Poleg tega je ponovno opozoril na stališče nacionalnih organov za varstvo 

podatkov o vprašanju, ali veljajo podatki, ki so v SIS shranjeni v skladu s členom 102A, za osebne 

podatke, in na obveznosti drţav članic v zvezi s pravilnim izvajanjem člena 103 v zvezi s 

členom 102A.   

 

4.3. Mnenje o vzpostavitvi poštnega strežnika za posredovanje sporočil SIRENE centralni 

točki v tehničnem podpornem delu (C.SIS) (SCHAC 2502/07) 

 

Predsednik Odbora iz člena 36 je od skupnega nadzornega organa zahteval, naj predloţi mnenje o 

vzpostavitvi centraliziranega omreţja v obliki topologije zvezde za izmenjavo sporočil SIRENE in 

o predlaganih načelih za komunikacijo med drţavami. Skupni nadzorni organ je v mnenju primarno 

obravnaval načela za komunikacijo, kot je bilo opredeljeno v zahtevi, in nekatera načela o 

dostopnosti omreţja. 

V zvezi s tem je skupni nadzorni organ poudaril, da bi morala biti tehnični podporni del 

schengenskega informacijskega sistema (C.SIS) in predlagana uporaba poštnega streţnika v okviru 

C.SIS v skladu z načeli varstva podatkov schengenske konvencije in načeli konvencije Sveta 

Evrope z dne 28. januarja 1981 in priporočila Odbora ministrov Sveta Evrope št. R(87)15. Ob 
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upoštevanju navedenega bi bilo treba izpolniti naslednji zahtevi glede kakovosti: 

 

(i) zaupnost: zagotoviti je treba, da so podatki dostopni le osebam, ki imajo pooblastilo za 

dostop; 

 

(ii) razpoloţljivost: zagotoviti je treba, da imajo pooblaščeni uporabniki po potrebi dostop do 

potrebnih podatkov in drugih sredstev. 

 

Skupni nadzorni organ je opisal postopek uveljavitve načela zaupnosti pri uporabi poštnega 

streţnika v okviru C.SIS in postopkih, kot so bili opredeljeni v zahtevi, v zvezi s tem pa poudaril, da 

bi bilo treba zagotoviti sledeče: 

 

1. Med skladiščenjem morajo biti sporočila vedno shranjena v kodirani obliki.  

2. Sporočila, ki so bila prejemnikom poslana prek C.SIS, je treba po prejemu poročila o dostavi 

nemudoma izbrisati. 

3. Sporočila, ki prejemnikom niso bila dostavljena, je treba (po določenem številu neuspelih 

poskusov) načeloma poslati nazaj pošiljatelju, tem pa priloţiti poročilo o neuspešnem 

pošiljanju.   

4. V zahtevi ni bilo podatkov o kriptografskih ključih, ki jih mora urad SIRENE uporabiti pri 

pošiljanju sporočil, če je bil uporabljen rezervni streţnik v Avstriji (zaradi odpovedi streţnika 

C.SIS): 

 

(a) če je zasebni ključ C.SIS uporabljen tudi v rezervni napravi, obstaja velika nevarnost, 

saj je bilo kršeno ustaljeno načelo, v skladu s katerim zasebnega ključa ne sme poznati 

nihče drug kot njegov imetnik, ali 

 

(b) je bil v Avstriji uporabljen drug ključ. V tem primeru bi moral biti predpisan uradni 

postopek, ki opredeljuje način za odpravo neskladnosti, ki so posledica uporabe 

različnih javnih ključev pri pošiljanju sporočil iz nacionalnih uradov na streţnik. Poleg 

tega je treba opredeliti postopek prenosa sporočil, kodiranih z javnim ključem 

rezervnega streţnika, na streţnik C.SIS (in obratno). Nazadnje bi bilo treba predpisati 

tudi postopek, v skladu s katerim lahko sporočila, ki so kodirana s ključi, ki niso več 

veljavni, ponovno dobimo nazaj.  



    

    SL 

27 

 

5. Opisati je treba postopek upravljanja ključa. 

6. Opredeliti je treba način ravnanja s sporočili, ki so (iz kateregakoli razloga) označeni kot 

"neuporabljena" (non-use). 

 

Za uveljavitev načela dostopnosti ob uporabi poštnega streţnika v okviru C.SIS bi bilo treba sprejeti 

naslednje ukrepe: 

 

1. Da bi povečali dostopnost podsistema za dostavo pošte, bi se moral za sporočila poštnega 

streţnika uporabljati drugačen komunikacijski vod kot za komunikacijo med N.SIS in 

C.SIS.Poštni streţnik v okviru C.SIS bi moral imeti na voljo tudi rezervni vod za pošiljanje 

sporočil, če temu namenjeni glavni vod ni na voljo.  

3. Priporočeno je bilo, naj se izvede kratka analiza tveganja o vprašanjih dostopnosti (odzivni 

časi, čas potreben za vzpostavitev rezerve, simulacijski scenariji itd.) Za ta poseben postopek 

bi bilo prav tako priporočljivo pripraviti načrt neprekinjenega delovanja.  

 

4.4. Mnenje o osnutku izvedbenih ukrepov, med drugim tudi o priročniku SIRENE za drugo 

generacijo schengenskega informacijskega sistema (SCHAC 2503/07) 

 

Skupni nadzorni organ je na zahtevo Komisije, naj predloţi mnenje o osnutku izvedbenih ukrepov, 

med drugim tudi o revidiranem priročniku SIRENE za drugo generacijo schengenskega 

informacijskega sistema, to mnenje sprejel oktobra 2007.  

 

Skupni nadzorni svet je v mnenju temeljito obravnaval obdobje hranjenja vpisov, pri tem pa je bil 

začuden, da je bilo namesto enoletnega obdobja, kot je določeno v členu 18(3) sklepa Sveta z dne 

12. junija 2007 o vzpostavitvi, delovanju in uporabi druge generacije schengenskega 

informacijskega sistema
1
 in členu 18(3) uredbe Evropske parlamenta in Sveta, ki obravnava isto 

zadevo
2
, izbrano najdaljše moţno obdobje hranjenja. 

 

Poleg tega je skupni nadzorni organ izrazil pomisleke o izbrisu pretečenih evropskih nalogov za 

prijetje. Ugotovil je, da pretečeni evropski nalogi za prijetje niso bili izbrisani avtomatsko, ampak 

jih je morala izbrisati zadevna drţava članica.  

                                                
1 UL L 205, 7.8.2007, str. 63. 
2 UL L 381, 28.12.2006, str. 4. 
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Ta hkrati preveri, ali je za zadevno osebo izdala dodatne evropske naloge za prijetje, na podlagi 

katerih bi bilo mogoče podaljšati razpis ukrepa. Izkušnje s postopkom izbrisa niso bile vedno 

pozitivne, zato je bilo priporočeno, da se zastareli vpisi izbrišejo avtomatsko. Skupni nadzorni 

organ je predlagal tehnično rešitev, v skladu s katero bi se v primeru več nalogov za prijetje za isto 

osebo izbrisali samo nalogi za prijetje, ne pa tudi razpis ukrepa. 

Skupni nadzorni organ je v mnenju temeljito obravnaval tudi obliko in kakovost biometričnih 

podatkov. Opozoril je, da sklep Sveta omogoča širšo uporabo prstnih odtisov v primerjavi s 

fotografijami. Tovrstni biometrični podatki se uporabljajo le za potrditev identitete drţavljana, ki je 

bil odkrit na podlagi alfanumeričnega iskanja v SIS II.  

 

Skupni nadzorni organ je analiziral morebitne učinke povezanosti razpisov ukrepov na načela 

varstva podatkov in predlagal, da bi bilo treba zagotoviti, da bi se določbe iz besedila spremenile 

tako, da so pravice dostopa ključnega pomena pri omogočanju dostopa do povezanih razpisov 

ukrepov. 

 

Skupni nadzorni organ je v zvezi z morebitnimi načini iskanja v SIS II poudaril, da bi bilo treba 

glede na namen tega informacijskega sistema določiti, da se sprva opravi standardna poizvedba, ki 

ji po potrebi in glede na rezultate prve standardne poizvedbe po potrebi sledijo nadaljnje iskalne 

poizvedbe. Skupni nadzorni organ se je odločno zavzel za spremembo besedila, s čimer bi pojasnili, 

da je standardna poizvedba predpisana kot prvo iskanje v sistemu SIS II, tej pa po potrebi sledijo 

druga iskanja.  

 

Preučiti je bilo treba tudi opredelitev "razširjeno iskanje" kot funkcija za kompleksno iskanje, ki ga 

ni mogoče izvesti z drugimi načini iskanja in ki ga lahko uporabniki opredelijo z uporabo 

posebnega povpraševalnega jezika. Skupni nadzorni organ močno priporoča, da se to "razširjeno 

iskanje" ponovno preuči in se opredeli, katera iskalna merila se lahko uporabijo v okviru sklepa 

Sveta in uredbe. 

Skupni nadzorni odbor je sporočil tudi pripombe o revidiranem priročniku SIRENE. Temeljito je 

preučil uporabo SIS II v druge namene in se spraševal, kako lahko urad SIRENE drţave članice, ki 

vnaša podatke, izpolni obveznost usklajevanja nadzora kakovosti podatkov, opredeljeno s 

členom 7(2) sklepa Sveta in uredbe.  
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Skupni nadzorni organ je preučil tudi različne odgovornosti za kakovost podatkov in potrebo po 

posebnih predpisih o tem, kako bi bilo treba te odgovornosti izvajati in preverjati. 

 

Imel je nekaj pomislekov tudi o tem, da vhodna maska vsebuje 15 kategorij informacij v zvezi s 

prstnimi odtisi, o pomenu dodatnih informacij ter o skladnosti obdelave teh podatkov s sklepom 

Sveta in uredbo.  

 

Pomemben del tega mnenja je bilo razmerje med SIRENE in Europolom. Skupni nadzorni organ 

odločno podpira to sodelovanje, ko to prispeva h kakovosti podatkov, obdelanih v SIS II, ali k 

ustvarjanju skladnosti z določenimi členi iz sklepa Sveta glede dostopa Europola do SIS II.  

V skladu s členom 41(2) sklepa Sveta mora Europol obvestiti drţave članice, ko se pri preverjanju 

izkaţe, da je v SIS II shranjen razpis ukrepa. Poglavje 2.14 priročnika se nanaša na točko za stike 

nacionalne enote Europola v drţavah članicah.  Vendar pa bi bilo treba opozoriti, da v skladu z 

nedavno spremembo
1
 Konvencije o Europolu ta enota ne bo mogla biti več edini urad za zvezo med 

Europolom in drţavo članico (glej člen 4(2) Konvencije o Europolu). Poleg tega so glede na naloge 

Europola razlogi za obveščanje drţav članic prek nacionalne enote Europola lahko različni glede na 

vrsto in stopnjo tajnosti. Stroga obveznost obveščanja urada SIRENE o izmenjavah, ki je določena 

v priročniku, morda ni v skladu s specifičnimi pogoji, ki se uporabljajo za izmenjave med 

Europolom in njegovimi točkami za stike v drţavah članicah. Skupni nadzorni organ je predlagal 

preoblikovanje besedila v poglavju 2.14 glede odgovornosti drţav članic za kakovost podatkov, in 

sicer, da bi informacije, pridobljene s stiki med Europolom in drţavami članicami, ki lahko 

pripeljejo do spremembe ali izbrisa razpisa ukrepov v SIS II, morali sporočiti tudi uradu SIRENE. 

 

4.5. Mnenje o načelih sodelovanja med državnimi nadzornimi organi na podlagi 

schengenske konvencije 

 

Skupni nadzorni organ je novembra 1996 sklenil vzpostaviti načela sodelovanja med drţavnimi 

nadzornimi organi. Na podlagi izkušenj s tem sodelovanjem in pregleda izvajanja člena 111, ki ga 

je opravil skupni nadzorni organ, je bila sprejeta odločitev o posodobitvi načel iz leta 1996. Zato je 

skupni nadzorni organ junija 2008 sprejel novo mnenje o načelih sodelovanja med drţavnimi 

nadzornimi organi na podlagi schengenske konvencije. 

                                                
1 UL C 2, 6.1. 2004, str. 3. 



    

    SL 

30 

Okrepljena izmenjava informacij o kazenskem pregonu v EU, pri čemer se lahko podatki v zvezi z 

določeno osebo obdelajo v različnih drţavah članicah in/ali organizacijah EU, posamezniku, na 

katerega se podatki nanašajo, ni omogočila laţje uveljavitve njegovih pravic. 

Različne domače zakonodaje in postopki ter obstoječe jezikovne ovire so ustvarile še dodatne ovire 

za posameznika, na katerega se podatki nanašajo. 

Primeri posebnega sodelovanja med drţavnimi organi za varstvo podatkov v zvezi s pravicami 

posameznika, na katerega se podatki nanašajo, so navedeni v schengenski konvenciji. Posameznik, 

na katerega se podatki nanašajo, lahko zahteva dostop do teh podatkov v kateri koli schengenski 

drţavi, tudi ko zadevna schengenska drţava ni odgovorna za vnos podatkov v schengenski 

informacijski sistem (SIS II). Opredeljeni so posebni predpisi o veljavnem pravu in vzajemnem 

sodelovanju med drţavnimi organi za varstvo podatkov. Čeprav izraz "tesno sodelovanje" ni 

opredeljeno v schengenski konvenciji, morajo organi za varstvo podatkov sodelovati tako, da si 

med seboj v celoti pomagajo ter pomagajo posamezniku, ki uresničuje svoje pravice. 

 

Kaj to pomeni v praksi? To pomeni, da bi uveljavitev pravice posameznika, na katerega se podatki 

nanašajo, morala zadevni osebi zagotavljati dostop do sodnega varstva, ki je del učinkovitega 

pravnega varstva. 

 

Pomen konvencije je v spoznanju, da posamezniki, na katere se podatki nanašajo, ne bodo mogli 

vedno iti v drugo drţavo ali navezati stika z organom v tej drţavi, da bi uveljavili svoje pravice, 

npr. zaradi potnih stroškov ali jezikovnih ovir. V tem smislu s pomočjo izkušenj s SIS in pravicami 

posameznika, na katerega se podatki nanašajo, pridobivamo informacije o tem, kako bi lahko 

dodatno razvijali sodelovanje med organi za varstvo podatkov. 

 

Osnovna načela temeljijo na naslednjih členih
1
: 

člen 106(3) določa postopek v primeru, ko se schengenske drţave ne morejo sporazumeti o tem, ali 

so podatki netočni ali nezakonito shranjeni; 

člen 109 določa pravico do vpogleda in postopek, ki se pri tem uporablja; 

člen 110 določa pravico katere koli osebe do popravka netočnih podatkov v zvezi z njo ali izbrisa 

nezakonito shranjenih podatkov; 

člen 111 določa pravico posameznika, da na sodišču ali pri pristojnem organu schengenske drţave 

zahteva, da se izvršijo pravnomočne odločbe sodišč; 

 

                                                
1
 Nova pravna podlaga za SIS II vsebuje podobna določila, razen člena 114. 
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člen 114 določa pravico vsake osebe, da zahteva od drţavnega nadzornega organa, da preveri 

podatke in postopek v primeru, ko je te podatke vnesla druga schengenska drţava. 

 

Skupni nadzorni organ je v svojem mnenju obravnaval več praktičnih vprašanj. 

Jezik: iz trenutne prakse pri sodelovanju je razvidno, da so zahteve in odgovori na zahteve včasih 

bili dani v jeziku organa prosilca in zaprošenega organa. Ker je dokumente, ki so jih pripravili 

drţavni nadzorni organi, morda treba predloţiti tudi posamezniku, na katerega se nanašajo podatki, 

se lahko zgodi, da zadevni posameznik prejme informacije v drugem jeziku.  

Obstajata dve moţnosti: 

– vsi dokumenti so v istem jeziku; v tem primeru se predlaga raba angleščine; 

– vsi dokumenti so v jezikih udeleţenih strani, pri čemer vsaka stran poskrbi za uraden prevod, ki 

bo razumljiv drugemu drţavnemu nadzornemu organu in posamezniku, na katerega se nanašajo 

podatki. 

 

Časovne omejitve: glede na interes posameznika, na katerega se nanašajo podatki, se vse zahteve za 

sodelovanje nemudoma obravnavajo. 

 

Kontaktne osebe: Za laţje sodelovanje bo vsak drţavni nadzorni organ imel seznam kontaktnih 

oseb. Zaradi teţav pri stalnem posodabljanju tega seznama bodo kontaktne osebe člani skupnega 

nadzornega organa. 

 

4.6. Mnenje schengenskega informacijskega sistema in nasilni povzročitelji incidentov 08/10 

 

Skupni nadzorni organ se je poleti 2008 seznanil z razpravami o uporabi razpisov ukrepov iz 

člena 99 v schengenskem informacijskem sistemu za nasilne povzročitelje incidentov, ki je potekala 

v Delovni skupini SIS/SIRENE. Te razprave so obravnavale vključitev novih kategorij podatkov v 

SIS: podatki o nasilnih povzročiteljih incidentov, ki zadevajo osebe, ki jim je treba prepovedati 

dostop do nekaterih dogodkov, kot so evropska srečanja na vrhu ali podobna srečanja, mednarodni 

športni ali kulturni dogodki ter druge mnoţične prireditve, in sicer z uporabo razpisa ukrepov iz 

člena 99 schengenske konvencije.  

 

Ta predlog je naletel na več vprašanj s stališča varstva podatkov. Skupni nadzorni organ je poslal 

pismo predsedujočemu Delovni skupini SIS/SIRENE/Mešani odbor, v katerem je izrazil pomisleke 

in dvome glede te pobude.  Skupni nadzorni organ je tudi izrazil obţalovanje, da z njim ni bilo 

opravljeno posvetovanje v zgodnejši fazi.  
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Skupni nadzorni organ je opozoril, da je razpis ukrepa iz člena 99 konkretno vezan na kazenski 

pregon zaradi ţe storjenega kaznivega dejanja ali na preprečitev groţnje javni varnosti. To je 

predpogoj za razpis ukrepov iz člena 99. Glede na predlagani namen uporabe člena 99 SIS bi lahko 

predvidevali, da je preprečevanje groţenj javni varnosti edini namen (predlaganega) razpisa 

ukrepov. Poleg tega se razpis ukrepa iz člena 99 lahko vnese v SIS le v zvezi z osebo, ki je 

nameravala zagrešiti ali je zagrešila številna in izredno huda kazniva dejanja, ali če se na podlagi 

celostne ocene te osebe, pridobljene z informacijami o njenih preteklih storjenih kaznivih dejanjih, 

lahko pričakuje, da bo tudi v bodoče izvrševala izredno huda kazniva dejanja. Konvencija ni 

opredelila izraza "izredno hudo kaznivo dejanje", kazensko pravo med drţavami pa se lahko 

občutno razlikuje. Glede na opis teh oseb kot "nasilnih povzročiteljev incidentov" in v zvezi z 

mnoţičnimi prireditvami, kot so mednarodni športni in kulturni dogodki ter evropska srečanja na 

vrhu ali podobni dogodki (G8), je organ podvomil, da je moţno vrsto dejavnosti, opisano v 

predlogu, označiti kot izredno huda kazniva dejanja, in za njo razpisati ukrep iz člena 99.  

 

Skupni nadzorni organ je tudi poudaril, da izraz "povzročitelji incidentov" ni opredeljen niti v 

schengenski konvenciji niti v katerem koli drugem evropskem ali mednarodnem pravnem 

instrumentu. Ker ni jasne opredelitve ali usklajene razlage tega izraza, obstaja velika nevarnost, da 

bi se podatki o nedolţnih osebah v SIS vnesli brez obrazloţitve. Namen razpisov ukrepov v zvezi s 

temi osebami je, da bi jim prepovedali dostop do dogodkov. Prevod dostopa pomeni, da bi jim bil 

prepovedan dostop v bliţino teh dogodkov ali celo, da bi jim bil prepovedan vstop v drţavo, kjer 

poteka zadevni dogodek. V zvezi s tem je skupni nadzorni organ opozoril, da člen 99 schengenske 

konvencije ne določa prisilnih ukrepov (na podlagi tega člena ne more priti do aretacije) in se lahko 

uporablja le za namene prikritega evidentiranja ali namenske kontrole. Zato namen samega 

predloga ni jasen in bi nedvomno povzročil odmik od izvirnega namena razpisov ukrepov iz 

člena 99.  

Schengenska konvencija in nova pravna podlaga za SIS II
1
 sta jasno omejili te razpise ukrepov na 

posebno kategorijo oseb in posebno kategorijo kaznivih dejanj. Ta kategorija kaznivega dejanja je v 

schengenski konvenciji opisana kot "izredno huda kazniva dejanja" in v sklepu Sveta kot "huda 

kazniva dejanja" z jasnim sklicevanjem na kazniva dejanja, povzeta v členu 2 Okvirnega sklepa o 

evropskem nalogu za prijetje in postopkih predaje med drţavami članicami. Edino kaznivo dejanje, 

omenjeno v okvirnem sklepu, ki se nanaša na nasilje, do katerega lahko pride na dogodkih, do 

katerih bi bilo treba posameznikom prepovedati dostop, je umor ali huda telesna poškodba.  

                                                
1 Sklep Sveta o vzpostavitvi, delovanju in uporabi druge generacije schengenskega informacijskega sistema 

(SIS II). 
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Drugi poudarjeni vidik je bil namen razpisa ukrepov in pričakovani ukrep, ki ga je treba sprejeti. V 

členu 99 schengenske konvencije in členu 36 sklepa Sveta je namen razpisa ukrepa prikrito 

evidentiranje ali namenska kontrola (schengenska konvencija) oziroma prikrita kontrola ali 

namenska kontrola (sklep Sveta). 

 

Pregled člena 99, ki ga je opravil skupni nadzorni organ, je jasno potrdil, da nacionalna zakonodaja 

določenih schengenskih drţav ne dopušča pristojnim organom, da izvajajo namensko kontrolo, v 

nekaterih drţavah pa je za to potreben sodni nalog
1
.  

 

Glede na predlagano rabo teh razpisov ukrepov, da se nasilnim povzročiteljem incidentov prepove 

dostop do nekaterih dogodkov, in sicer vključno z aretacijo in priprtjem, je skupni nadzorni organ 

sklenil, da bi bila takšna raba člena 99 v nasprotju z namenom, opredeljenim v schengenski 

konvenciji in sklepu Sveta. Glede na zgoraj navedeno ter sklep, da ni nobene realne povezave med 

nasilnimi povzročitelji incidentov in kategorijo oseb, opredeljeno v schengenski konvenciji in 

sklepu Sveta, je predlagana raba tega člena neskladna s pravno podlago in zato nezakonita. 

                                                
1 Poročilo skupnega nadzornega organa za Schengen (SNO) o pregledu uporabe razpisov ukrepov iz člena 99 v 

schengenskem informacijskem sistemu, Bruselj, 20. januarja 2008. 
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5. PRAVICE POSAMEZNIKOV, NA KATERE SE PODATKI NANAŠAJO 

 

Pri opredelitvi pravic posameznikov, na katere se podatki nanašajo, schengenska konvencija 

zagotavlja sistem, po katerem lahko zadevne osebe izvajajo svoje pravice v kateri koli schengenski 

drţavi.  

 

Člen 115(3) schengenske konvencije določa, da je skupni nadzorni organ odgovoren tudi za 

obravnavo kakršnih koli teţav pri uporabi ali interpretaciji, ki lahko nastanejo pri delovanju 

schengenskega informacijskega sistema, za preučevanje teţav, ki lahko nastanejo pri neodvisnem 

nadzoru, ki ga izvajajo drţavni nadzorni organi pogodbenic, ali pri uresničevanju pravice dostopa 

do sistema ter za pripravo usklajenih predlogov za skupne rešitve nastalih teţav. 

 

Poudariti je treba, da naslov IV poglavja 3 schengenske konvencije obravnava zaščito osebnih 

podatkov  in varstvo podatkov v schengenskem informacijskem sistemu. V tem poglavju so opisane 

obveznosti drţav, ki sodelujejo v SIS, in pravice posameznikov, na katere se podatki nanašajo. V 

členu 115 je predstavljen skupni nadzorni organ z opisom nalog in pristojnosti tega organa. Ta člen 

skupnemu nadzornemu organu ne zagotavlja pristojnosti ali pooblastil, da posreduje v sporih med 

drţavami v posameznih primerih.  

Vendar če je skupni nadzorni organ opozorjen na zadevo, pri kateri je treba pojasniti razlago 

schengenske konvencije ali pa je potreben usklajen predlog, je organ pristojen za predloţitev 

mnenja.  

 

Skupni nadzorni organ je 17. avgusta 2005 prejel prošnjo pravnega zastopnika gospoda X, 

drţavljana tretje drţave. Organ je bil zaprošen, da glede na svoje pristojnosti ukrepa glede 

francoskega razpisa ukrepov iz člena 96 in sklepa avstrijskega organa za varstvo podatkov, da 

izbriše ta razpis ukrepov. Francija je vnesla razpis ukrepov iz člena 96, s katerim se je gospodu X 

prepovedal vstop na schengensko ozemlje; na podlagi tega razpisa ukrepov so avstrijski organi 

gospodu X zavrnili izdajo vizuma. Njegov zastopnik je zahteval dostop do vnesenih podatkov, pri 

čemer ga je avstrijsko ministrstvo za notranje zadeve obvestilo o obstoju razpisa ukrepov iz člena 

96, ki so ga vnesli francoski organi. Zastopnik gospoda X je s pomočjo francoskega odvetnika začel 

postopek, da bi francoski organ za varstvo podatkov (CNIL) izbrisal vnesene podatke. Po končanem 

postopku podatki niso bili izbrisani. Zastopnik gospoda X je začel postopek proti francoskem 

ministrstvu za notranje zadeve pri avstrijski komisiji za varstvo podatkov. Avstrijska komisija za 

varstvo podatkov je s sklepom z dne 7. junija 2005 ugotovila, da je pritoţba veljavna in ukazala 
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brisanje razpisa ukrepov v treh tednih. Razpis ukrepov bi torej moral biti izbrisan 12. julija 2005. 

Vendar pa francoski organi razpisa ukrepov niso izbrisali. Zastopnik gospoda X je od skupnega 

nadzornega organa zahteval ukrepanje v tej zadevi.  

 

Skupni nadzorni organ je ugotovil, da sta v tem konkretnem primeru istočasno potekala dva 

postopka: postopek v Avstriji, ki je pripeljal do sklepa avstrijske komisije za varstvo podatkov, in 

postopek v Franciji pri Conseil d'Etat v zvezi z zavrnitvijo francoskega notranjega ministrstva, da 

popravi ali izbriše razpis ukrepa, kakor je zahteval gospod X. Glede na specifičnost te zadeve je 

skupni nadzorni organ vsem stranem predstavil svojo razlago člena 111.  

 

V pravni okvir SIS II so bila v primerjavi s schengensko konvencijo vključena pozitivna nova 

določila v zvezi s pravico posameznikov, na katere se podatki nanašajo. Prvič, pravica obveščanja 

drţavljanov tretjih drţav, za katere je bil v skladu z Uredbo (ES) 1987/2006 izdan razpis ukrepa, je 

določena v členu 42 uredbe. Sklep Sveta 2007/533/PNZ in Uredba (ES) 1987/2006 nalagata 

schengenskim drţavam več odgovornosti in jih obvezujeta (člen 58 in člen 41), da v primeru 

zahteve posameznika do dostopa, popravka ali izbrisa podatkov, le-tega obvestijo čimprej, v 

vsakem primeru pa najpozneje v roku 60 dni od datuma, ko zaprosi za dostop, lahko pa tudi prej, če 

nacionalna zakonodaja to omogoča.  

 

Pomembno je, da sklep Sveta in uredba drţave obvezujeta, da osebe v najkrajšem moţnem času, v 

vsakem primeru pa najpozneje v roku treh mesecev od dneva, ko zaprosijo za popravek ali izbris, 

obvestijo o nadaljnjih ukrepih v zvezi z uveljavljanjem njihovih pravic do popravka in izbrisa, 

lahko pa tudi prej, če nacionalna zakonodaja to omogoča. Ta pravica je ključnega pomena za 

posameznike, na katere se podatki nanašajo, ki se lahko hitro seznanijo s tem, kateri osebni podatki, 

ki se nanje nanašajo, so vneseni v sistem.  
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6. PRIHODNOST SKUPNEGA NADZORA 

 

Veljavnost Sklepa Sveta 2007/533/PNZ z dne 12. junija 2007 o vzpostavitvi, delovanju in uporabi 

druge generacije schengenskega informacijskega sistema (SIS II) (sklep Sveta) in Uredbe (ES) 

št. 1987/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o vzpostavitvi, delovanju 

in uporabi druge generacije schengenskega informacijskega sistema (SIS II) (uredba) prinaša nove 

spremembe k prihodnjemu skupnemu nadzornemu okviru za SIS II. Pomembno je tudi, da novi 

usklajeni nadzor ne bo zmanjšal ravni nadzora, določene v schengenski konvenciji. V členu 61 

uredbe je določeno, da evropski nadzornik za varstvo podatkov spremlja, ali so dejavnosti obdelave 

osebnih podatkov organa za upravljanje izvedene v skladu s tem sklepom. Pri tem se ravna po 

dolţnostih in pooblastilih iz členov 46 in 47 Uredbe (ES) št. 45/2001. Uredba v členu 62 

vzpostavlja novi pravni okvir za usklajevanje med drţavnimi nadzornimi organi in evropskim 

nadzornikom za varstvo podatkov, ki delujejo v obsegu svojih pristojnosti; dejavno sodelujejo v 

okviru svojih odgovornosti in zagotavljajo usklajen nadzor nad SIS II. Sklep Sveta vsebuje podobne 

določbe. Vsebina prihodnjega sodelovanja bo naslednja: drţavni nadzorni organi in evropski 

nadzornik za varstvo podatkov, ki delujejo v obsegu svojih pristojnosti, si izmenjujejo informacije, 

si pomagajo pri izvajanju revizij in pregledov, preučujejo teţave pri razlagi ali uporabi sklepa Sveta 

(uredbe), preučujejo teţave, ki nastanejo pri neodvisnem nadzoru ali uveljavljanju pravic oseb, na 

katere se podatki nanašajo, pripravijo usklajene predloge za skupno rešitev vseh teţav in spodbujajo 

ozaveščenost o pravicah glede varstva podatkov, kolikor je to potrebno.  

 

Drţavni nadzorni organi in evropski nadzornik za varstvo podatkov se v ta namen sestanejo najmanj 

dvakrat na leto. Poslovnik se sprejme na prvem srečanju. Po potrebi se skupaj oblikujejo nadaljnje 

delovne metode. Vsaki dve leti Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji in organu za upravljanje 

pošljejo skupno poročilo o dejavnostih. Zato se bosta skupni nadzorni reţim in njegova 

infrastruktura, vzpostavljena s členom 115 schengenske konvencije, preoblikovala v novi okvir 

sodelovanja. Treba je omeniti, da člen 44 uredbe določa, da organ ali organi, določen(i) v 

posamezni drţavi članici, ki mu (jim) je bila podeljena pristojnost iz člena 28 Direktive 95/46/ES, 

neodvisno nadzira(jo) zakonitost obdelave osebnih podatkov v SIS II na njihovem ozemlju in pri 

prenosu z njihovega ozemlja, vključno z izmenjavo in nadaljnjo obdelavo dopolnilnih podatkov. To 

pomeni, da bodo nacionalni organi za varstvo podatkov imeli širša pooblastila v primerjavi s 

členom 114 schengenske konvencije.  

Sklep Sveta v členu 63 določa varovanje podatkov v prehodnem obdobju, če v primeru, da 

Komisija v skladu s členom 15(4) v prehodnem obdobju prenese svojo pristojnost drugemu telesu 
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ali telesom, zagotovi, da ima evropski nadzornik za varstvo podatkov pravico in moţnost polno 

izvajati svoje naloge, vključno z izvedbo pregledov na kraju samem in izvajanjem vseh drugih 

pristojnosti, ki so mu podeljene v skladu s členom 47 Uredbe (ES) št. 45/2001. 

Vendar pa še ostaja odprto vprašanje zagotovitve varovanja podatkov v fazi migracije s SIS I+ na 

SIS II na skupni nadzorni reţim. Katera so najnovejša vprašanja v zvezi s skupnim nadzorom? 

Nemotena migracija podatkov iz SIS I + na SIS II in nemoteni prehod iz skupnega nadzornega 

organa na usklajeni nadzor? Odbor za drţavljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve je 30. 

junija 2008 pripravil okroglo mizo na temo svobode in varnosti pri skupnem upravljanju meja EU, 

pri čemer je bila ena seja posvečena posledicam migracije s SIS I+ na SIS II za varstvo podatkov. 

Predsednik skupnega nadzornega organa in evropski nadzornik za varstvo podatkov sta bila 

pozvana, da prispevata k razpravi in predstavita stališča v zvezi z navedenim. Oba sta izrazila 

enotno stališče, da ne bo nobenega prekrivanja pristojnosti teh dveh nadzornih teles. Evropski 

nadzornik za varstvo podatkov je izrazil zaupanje v nemoteni prehod pri dejanskem nadziranju 

sistema; faza migracije bi lahko bila dobra priloţnost za začetek tega "partnerstva".  

 

Oba govornika sta izrazila prepričanje v uspešnost usklajenega nadzora nad sistemom v prehodnem 

obdobju v okviru priprave na dejanski skupni nadzor nad sistemom. Kar zadeva prihodnji okvir 

usklajenega nadzora je treba upoštevati pomen in vpliv dela, ki ga je opravil skupni nadzorni organ 

za Schengen, in mu izraziti pohvalo. Leta predanosti in trdega dela ter izgradnja izkušenj, znanja in 

zaupanja v njegove sposobnosti bodo temeljnega pomena za prihodnje sodelovanje nacionalnih 

nadzornih organov in evropskega nadzornika za varstvo podatkov. Seveda pa bo zaradi teţav pri 

nadzoru nad tako zapletenimi zbirkami podatkov, kot je SIS II, potrebno več časa in prizadevanj, da 

bi dokazali učinkovitost takšnega usklajenega nadzora. Ni dvoma, da bo nadzorovanje tudi v 

prihodnosti uspešno ob črpanju izkušenj in znanja, ki jih je pridobil skupni nadzorni organ. 
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7. ČLANI SKUPNEGA NADZORNEGA ORGANA ZA SCHENGEN 

 

Predsednik: Georges de La LOYÈRE 

Podpredsednica: Angelika SCHRIEVER-STEINBERG 

 

AVSTRIJA 

ČLANICI 

Waltraut KOTSCHY 
Eva SOUHRADA-KIRCHMAYER 

 

NADOMESTNI ČLAN 

Gregor KÖNIG 

 

BELGIJA 

ČLANA 

Willem DEBEUCKELAERÉ 
Bart DE SCHUTTER 

  

NADOMESTNA ČLANICA 

Priscilla de LOCHT 

 

ČEŠKA 

ČLANICA 

Ludmila NOVAKOVA 

 
NADOMESTNA ČLANICA 

Miroslava MATOUŠOVÁ 

 

DANSKA 

ČLANA 

Lena ANDERSEN 

Sten HANSEN 
 

NADOMESTNA ČLANA 

Jens Harkov HANSEN 

Ole TERKELSEN 

 

ESTONIJA 

ČLAN 

Taago PÄHKEL 
 

NADOMESTNA ČLANICA 

Kaja PUUSEPP 

 

FINSKA 

ČLANA 

Reijo AARNIO  
Elisa KUMPULA 

 

NADOMESTNI ČLAN 

Heikki HUHTINIEMI 

 

FRANCIJA 

ČLAN 

Georges de La LOYÈRE 

 
NADOMESTNI ČLAN 

Michel MAZARS 

 

 

NEMČIJA 

ČLANA 

Peter SCHAAR 

Angelika SCHRIEVER-STEINBERG 
 

NADOMESTNA ČLANA 

Wolfgang Von POMMER ESCHE 

Michael RONELLENFITSCH 

 

GRČIJA 

ČLAN 

Leonidas KOTSALIS 

 
NADOMESTNA ČLANICA 

Maria ALIKAKOU 

 

MADŢARSKA 

NADOMESTNA ČLANICA 

Agnes PAJÓ 

 

ISLANDIJA 

ČLANI 

Bjorn GEIRSSON 

Sigrun JOHANNESDOTTIR 

Thórdur SVEINSSON 
 

ITALIJA 

ČLANA 

Giovanni BUTARELLI 

Vanna PALUMBO  

 

LATVIJA 

ČLANICI 

Signe PLUMINA 

Aiga BALODE 

 

LITVA 

ČLANICI 

Rita VAITKEVIČIENĖ 

Neringa KAKTAVIČIŪTĖ-MICKIENĖ 
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LUKSEMBURG 

ČLANA 

Georges WIVENES  

Pierre WEIMERSKIRCH 

 

NADOMESTNI ČLAN 

Thierry LALLEMANG 
 

MALTA 

NADOMESTNI ČLAN 

David CAUCHI 

 

NIZOZEMSKA 

ČLANA 

Jacob KOHNSTAMM 

Jannette BEUVING 

 

NADOMESTNA ČLANICA 

Laetitia KRÖNER 

 

NORVEŠKA 

ČLANA 

George APENES 

Guro SLETTEMARK 

 

NADOMESTNA ČLANICA 

Astrid FLESLAND 

 

POLJSKA 

ČLAN 

Michał SEWERYŃSKI 

 

NADOMESTNI ČLAN 

Piotr DROBEK 

 

PORTUGALSKA 

ČLANA 

Luis BARROSO 

Isabel CERQUEIRA DA CRUZ 

 

NADOMESTNA ČLANICA 

Clara VIEIRA CARDOSO GUERRA 

 

SLOVAŠKA REPUBLIKA 
ČLAN 

Peter LIESKOVSKÝ 

 

NADOMESTNI ČLAN 

Tomaš MIČO 

 

SLOVENIJA 
ČLANICI 

Alenka JERŠE 

Nataša PIRC MUSAR 

 

NADOMESTNI ČLAN 

Marijan ČONČ 

 

ŠPANIJA 

ČLAN 
Rafael GARCÍA GOZALO 

 

NADOMESTNA ČLANICA 

Marta AGUIRRE CALZADA 

 

ŠVEDSKA 

ČLANICA 
Elizabeth WALLIN 

 

NADOMESTNA ČLANICA 

Birgitta ABJÖRΝSSON 

 

ŠVICA 

ČLANA 

Bruno BAERISWYL  
Jean-Philippe WALTER 
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8. OPAZOVALCI SKUPNEGA NADZORNEGA ORGANA ZA SCHENGEN 

 

BOLGARIJA 

Veselin TSELKOV 

Valentin ENEV 

 

CIPER 

Goulla FRANGOU 

Louiza MARKIDOU 

 

IRSKA 

Billy HAWKES 
A. GARDNER 

A. McCABE 

 

LIHTENŠTAJN 

Philipp MITTELBERGER 
 

 

ROMUNIJA 

Georgeta BASARABESCU  

Nicoleta RUSU 

Simona SANDRU 

Alina SAVOI  
George GRIGORE  

 

ZDRUŢENO KRALJESTVO 

David Smith  

Jane DAWSON 

 

 


