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ZADEVA:

Mednarodna pogodba, ki upošteva Direktivo 2011/82/EU Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 25. oktobra 2011 o lažji čezmejni izmenjavi informacij o prometnih prekrških, povezanih z
varnostjo v cestnem prometu– mnenje Informacijskega pooblaščenca

ZVEZA:

Vaša dopisa št. 500/1233/2011/6 in 500/1233/2011/9 z dne 13. 12 2011 in z dne 6. 1. 2012

Spoštovani,
z navedenima dopisoma ste nas obvestili, da nameravajo države članice Salzburškega foruma in Hrvaška
skleniti Mednarodno pogodbo, ki bi upoštevala Direktivo 2011/82/EU o lažji čezmejni izmenjavi informacij o
prometnih prekrških, povezanih z varnostjo v cestnem prometu. Na ta način naj bi olajšali pridobivanje
podatkov, povezanih z registracijo avtomobila (pridobivanje osebnih podatkov naj bi bilo avtomatizirano) in s
tem omogočili dosledno izvrševanje sankcij za cestnoprometne prekrške.
Pooblaščenec ugotavlja, da namera o zagotovitvi avtomatizirane poizvedbe po podatkih o kršitelju
cestnoprometnih predpisov ni nova. To možnost namreč vsebuje že Prumska pogodba. Deli Prümske pogodbe,
ki se nanašajo na izmenjavo informacij in policijsko sodelovanje, so bili v pravni okvir EU preneseni s Sklepom
Sveta 2008/615/PNZ z dne 23. junija 2008 o poglobitvi čezmejnega sodelovanja, zlasti na področju boja proti
terorizmu in čezmejnemu kriminalu in Sklepom Sveta 2008/616/PNZ z dne 23. junija 2008 o izvajanju Sklepa
2008/615/PNZ o poglobitvi čezmejnega sodelovanja, zlasti na področju boja proti terorizmu in čezmejnemu
kriminalu, ki sta zavezujoča za države članice EU. Tako zaveza za avtomatizirano posredovanje podatkov o
lastnikih in imetnikih vozil in podatkov o vozilih (na podlagi podatkov o številki šasije ali registrske številke) že
obstaja. Dodatno za namen uresničevanja prumskih sklepov avtomatsko izmenjavo podatkov za določene
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prekrške ureja Direktiva 2011/82/EU. Ker bo navedeno Direktivo tudi Republika Slovenija morala implementirati
v nacionalno zakonodajo do 7. novembra 2013 in bo implementirana ureditev veljala za vse države članice,
Pooblaščenec ne vidi dodane vrednosti v sklepanju mednarodne pogodbe za to področje – še posebej, ker se
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sklepa med državami članicami . Odločitev za sklenitev mednarodne pogodbe je seveda vselej predvsem
politična odločitev države, vprašani za mnenje glede vprašanj s področja varstva osebnih podatkov pa želimo
poudariti, da se z različnimi operativnimi rešitvami (aplikacijami) istega vprašanja nivo varstva osebnih podatkov
lahko zmanjša. Če bodo namreč istovrstni podatki (iz istih nacionalnih zbirk) po različnih pravnih podlagah
avtomatizirano potovali po različnih komunikacijskih kanalih, bo zmanjšana preglednost obdelave osebnih
podatkov in posledično tudi otežen nadzor nad pretokom podatkov.
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Po 2. členu Direktive se ta uporablja za naslednje prekrške: prekoračitev dovoljene hitrosti, neuporabo varnostnega pasu,
vožnjo skozi rdečo luč, vožnjo pod vplivom alkohola, vožnjo pod vplivom mamil, vožnjo brez zaščitne čelade, uporabo
prepovedanega voznega pasu in nezakonito uporabo prenosnega telefona ali druge komunikacijske naprave med vožnjo.
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Z izjemo Hrvaške, ki pa je v fazi pristopa k Evropski Uniji.
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Če je sklenitev mednarodne pogodbe, kljub zgoraj navedenim pomislekom že dogovorjena, pa Pooblaščenec
navaja področja, ki naj jih glede varstva osebnih podatkov pogodba obsega.
1. Določi naj pristojne organe za pridobivanje/posredovanje osebnih podatkov.

2. Določi naj vrste osebnih podatkov, ki se bodo po pogodbi lahko pridobivali/posredovali.
3. Določi naj namene, za katere bo dopustno osebne podatke pridobiti/posredovati in nadalje obdelovati.
4. Določi naj roke hrambe tako pridobljenih osebnih podatkov (še posebej za primere, če bi se izkazalo
kasneje, da posameznik, čigar osebni podatki so bili pridobljeni, prekrška ni storil).
5. Določi naj obveznost spoštovanja predpisov s področja varstva osebnih podatkov; sprejetih tako na
nivoju EU kot na nacionalni ravni.
6. Določi naj zavezo organov, tako tistih, ki so osebne podatke posredovali kot tudi tistih, ki so jih prejeli,
da posamezniku zagotovijo pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki.
7. Določi naj organe, pristojne za nadzor nad pridobivanjem/posredovanjem osebnih podatkov (najbolje s
sklicem na nacionalno zakonodajo) in jih zaveže k medsebojnemu sodelovanju pri nadzorih po tej
pogodbi.
Pooblaščenec predlaga, da ga ponovno pozovete k mnenju po oblikovanju osnutka besedila mednarodne
pogodbe. Še posebej želi biti vključen v pregled informacijske rešitve – aplikacije, ki bo podpirala izvajanje
mednarodne pogodbe (preveriti spoštovanje načela zakonitosti, namenskosti in sledljivosti – kdo bo dolžan
zagotavljati notranjo sledljivost posredovanja osebnih podatkov, kako bodo urejene dostopne pravice,
avtentifikacija uporabnika…).

S spoštovanjem,

Informacijski pooblaščenec
Nataša Pirc Musar, univ.dipl.prav.,
pooblaščenka

2

