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DOPIS O TOČKI POD "I/A"
Pošiljatelj: generalni sekretariat
Prejemnik: Coreper/Svet
Št. predh. dok.: 13970/2/11 REV2 JAI 606 DAPIX 112 CRIMORG 142 ENFOPOL 298 

ENFOCUSTOM 95
Zadeva: Okvirni sklep Sveta 2006/960/PNZ o poenostavitvi izmenjave informacij in 

obveščevalnih podatkov med organi kazenskega pregona držav članic Evropske 
unije ("švedski okvirni sklep")
– ocena usklajenosti na podlagi člena 11(2)
– poročilo

1. Delovna skupina za izmenjavo informacij in varstvo podatkov (DAPIX) je na seji 

22. septembra 2011 razpravljala in dosegla načelno soglasje glede osnutka poročila o oceni 

usklajenosti zakonodaj držav članic z določbami okvirnega sklepa Sveta 2006/960/PNZ.

Dodatne pripombe o predloženem poročilu, ki jih je prejelo predsedstvo pred sejo, so 

navedene v dokumentu 13970/2/11 REV 2 JAI 606 DAPIX 112 CRIMORG 142 ENFOPOL 

298 ENFOCUSTOM 95. Države članice, ki so bile pozvane, naj do 14. oktobra potrdijo 

soglasje z novimi spremembami, niso predložile nobenih ugovorov.

2. Zato naj Coreper pošlje poročilo, ki je priloženo temu dopisu, Svetu in mu predlaga, da ga 

sprejme kot točko pod "A" dnevnega reda.
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PRILOGA

Okvirni sklep Sveta 2006/960/PNZ o poenostavitvi izmenjave informacij in obveščevalnih 

podatkov med organi kazenskega pregona držav članic Evropske unije ("švedski okvirni 

sklep")

– ocena skladnosti na podlagi člena 11(2)

– poročilo

1. Uvod

Namen Sklepa Sveta 2006/960/PNZ z dne 18. decembra 2006 (švedski okvirni sklep)1 je 

zagotoviti hitro izmenjavo določenih informacij, ki so bistvenega pomena za  organe kazenskega 

pregona v Evropski uniji. Hkrati je v skupnem interesu držav članic vzpostaviti ustrezno ravnotežje 

med hitrim in učinkovitim sodelovanjem na področju kazenskega pregona ter dogovorjenimi načeli 

in pravili o varstvu podatkov, temeljnih svoboščinah, človekovih pravicah in osebnih svoboščinah.

V okvirnem sklepu 2006/960/PNZ, člen 11(1) je določeno, da morajo države članice sprejeti 

potrebne ukrepe za uskladitev do 19. decembra 2008.

V členu 11(2) je določeno, da mora Komisija predložiti Svetu poročilo o delovanju okvirnega 

sklepa do 19. decembra 2010. Poleg tega mora Svet oceniti, v kolikšni meri so države članice 

izpolnile določbe okvirnega sklepa. Ta ocena mora biti pripravljena do 19. decembra 2011.

2. Cilj in področje uporabe zakonodaje

V švedskem okvirnem sklepu je določeno načelo dostopnosti. Države članice morajo 

zagotoviti, da pogoji za izmenjavo informacij na čezmejni ravni ne bodo strožji od nacionalnih, kar 

velja tudi za predpisano sodno soglasje ali odobritev, ki jo je treba pridobiti pred posredovanjem 

informacij, pri čemer mora pristojni organ pri odločanju upoštevati enaka pravila kot v notranjih 

primerih.

  
1 Okvirni sklep Sveta 2006/960/PNZ z dne 18. decembra 2006 o poenostavitvi izmenjave 

informacij in obveščevalnih podatkov med organi kazenskega pregona držav članic Evropske 
unije (UL L 386, 29.12.2006, str. 89, in popravek v UL L 75, 15.3.2007, str. 26)
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Švedski okvirni sklep zagotavlja široko pravno podlago za izmenjavo informacij med državami 

članicami zaradi vodenja preiskav kaznivih dejanj ali operacij zbiranja obveščevalnih podatkov o 

kaznivih dejanjih, njegov cilj pa je učinkovita in hitra izmenjava informacij in obveščevalnih 

podatkov med nacionalnimi organi kazenskega pregona. V njem so določena skupna pravila glede 

postopkov, časovnih rokov in razlogov za zavrnitev ter predlagani standardni obrazci za izmenjavo 

informacij. 

Za namene okvirnega sklepa pojem "informacije in/ali obveščevalni podatki" vključuje informacije 

ali podatke, ki jih imajo:

– organi kazenskega pregona,

– organi oblasti ali zasebni subjekti in s katerimi lahko brez uporabe prisilnih ukrepov 

razpolagajo organi kazenskega pregona.

3. Praktični vidiki izvajanja

Za izvajanje in uporabo okvirnega sklepa so bile pripravljene smernice2, ki so jim priloženi 

nacionalni kontrolni seznami (eden za vsako državo članico) in seznami pristojnih organov 

kazenskega pregona, seznam kontaktnih oseb za stike v nujnih primerih in dvostranski ali drugi 

sporazumi. Poleg tega vključujejo neobvezni obrazec zahtevka za informacije in obveščevalne 

podatke.

Ker je vsebina teh kategorij odvisna od nacionalne zakonodaje, so v nacionalnih kontrolnih 

seznamih iz Priloge III k smernicam navedene nekatere praktične usmeritve. V teh seznamih, ki 

niso dokončni, so navedene vrste informacij, ki so na voljo za izmenjavo na podlagi okvirnega 

sklepa.

V skladu s členom 6(1) Okvirnega sklepa se lahko informacije in obveščevalni podatki ob uporabi 

predpisov iz tega okvirnega sklepa izmenjujejo na obstoječe načine za mednarodno sodelovanje na 

področju kazenskega pregona.

  
2 Smernice o izvajanju Okvirnega sklepa Sveta 2006/960/PNZ, glej dok. 9512/1/10 REV 1 

DAPIX 59 CRIMORG 90 ENFOPOL 125 ENFOCUSTOM 36 COMIX 346 + COR 1.
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Kljub temu pa se je zdelo koristno sestaviti seznam točk za stike v nujnih primerih (Priloga V k 

smernicam).

V okvirnem sklepu 2006/960/PNZ ni opredeljen pojem nujnosti, zato so se države članice odločile 

za razumno uporabo člena 4(1), da bi zagotovile omejeno razlago tega pojma. O tem, ali je zahteva 

nujna, je treba odločati za vsak primer posebej, smernice pa vključujejo navodila za pomoč pri 

odločanju o tem, katere razmere je mogoče obravnavati kot "nujne".

Informacije in obveščevalni podatki, ki se izmenjujejo, morajo biti na voljo tudi Europolu in 

Eurojustu, če se izmenjava nanaša na kaznivo dejanje ali kriminalno dejavnost, ki spada v njun 

mandat. V sodelovanju z Europolom se uporabljajo posebne kode za ravnanje s podatki, ki se 

razlikujejo od pogojev za uporabo, navedenih v obrazcih za švedski okvirni sklep. Kode za ravnanje 

s podatki Europola se lahko vnesejo, kadar se uporablja SIENA in kadar se podatki vnašajo v 

informacijski sistem Europola. Informacije in obveščevalni podatki, ki jih prejme Europol, bodo 

obdelani v skladu s posebnimi kodami Europola za ravnanje s podatki in v skladu s pogoji za 

uporabo, ki jih je na obrazcu določil pošiljatelj.

4. Delovni dokument služb Komisije o izvajanju švedskega okvirnega sklepa

Da bi izpolnila zahtevo iz člena 11(2) Sklepa Sveta 2006/960/PNZ, je Komisija 13. maja 2011 

pripravila poročilo v obliki delovnega dokumenta služb Komisije3, v katerem je obravnavala 

izvajanje švedskega okvirnega sklepa med decembrom 2008 in decembrom 2010.

Do 31. decembra 2010 sta skoraj dve tretjini držav članic prenesli švedski okvirni sklep v 

nacionalno zakonodajo; države članice, ki tega niso storile v predvidenem roku, so kot glavni razlog 

navedle dolgotrajne parlamentaren postopke. Države članice so do zdaj uskladile svojo zakonodajo 

z določbami o obveščanju o dvostranskih/večstranskih sporazumih o sodelovanju, nacionalnih 

kontaktnih točkah in pristojnih organih v skladu s členom 2(a) švedskega okvirnega sklepa.

  
3 Glej dok. 10316/11 COR1 GENVAL 56 ENFOPOL 155 COMIX 336 ENFOCUSTOM 47 

COPEN 115 DAPIX 50.
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Večina držav članic je navedla, da informacij na zahtevajo vedno na podlagi švedskega okvirnega 

sklepa. Obrazcev zahtevkov za informacije in obrazcev za pošiljanje informacij, priloženih 

švedskemu okvirnemu sklepu, v glavnem niso uporabljale, ker se jim zdi ta postopek zapleten in 

nepraktičen. Informacije o postopku v nujnih primerih pa dokazujejo, da so bila osnovna načela 

okvirnega sklepa upoštevana.

Komisija v dokumentu ugotavlja, da potencial okvirnega sklepa še ni v celoti dosežen, ta sklep pa 

bo postal pomembnejši z dodatno izmenjavo informacij v okviru sklepov k Prümski pogodbi in 

projekta za usklajevanje interoperabilnosti sistemov za upravljanje informacij (UMF II).

5. Ocena usklajenosti z okvirnim sklepom

Zanesljive kvantitativne informacije o izmenjavi informacij na področju kazenskega pregona 

z izrecno navedbo švedskega okvirnega sklepa so precej redke, saj se slednji še ne izvaja v vseh 

državah članicah; to poročilo torej ne more v celoti prikazati njegovega izvajanja.

Ker so se začela izvajati osnovna načela sklepa, zlasti v zvezi s postopkom v nujnih primerih, pa 

lahko domnevamo, da je njegov glavni cilj dosežen pogosteje, kot to kažejo statistični podatki.

Države članice so v glavnem potrdile ugotovitev Komisije, da potencial okvirnega sklepa še ni v 

celoti dosežen. Predsedstvo je pozvalo države članice, naj pri ocenjevanju stopnje usklajenosti z 

določbami švedskega okvirnega sklepa upoštevajo tri glavna vprašanja:
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(a) Ali je dosežen cilj švedskega okvirnega sklepa, tj. poenostavitev čezmejne izmenjave 

informacij med organi kazenskega pregona?

Splošni standardi za čezmejno izmenjavo informacij, določeni v sklepu, so se pogosto 

uporabljali že prej, zato se proces naj ne bi občutno izboljšal. S tehničnega vidika je treba opozoriti, 

da je postala izmenjava informacij zaradi obvezne uporabe obrazcev A in B pri posredovanju 

oziroma zahtevanju informacij bolj zapletena, saj naj bi bila oba obrazca precej nepraktična. Večina 

držav članic se zavzema za izmenjavo sporočil v prosti obliki.

Ko gre za vprašanje, ali v državah članicah veljajo enaki pogoji za čezmejno in notranjo izmenjavo 

informacij, pa vendarle lahko ugotovimo, da pogoji, ki veljajo za čezmejno izmenjavo informacij 

niso strožji od pogojev, ki veljajo za izmenjavo informacij na nacionalni ravni. 

(b) Ali upravna obremenitev vpliva na usklajenost z okvirnim sklepom?

Predpisani časovni roki na splošno veljajo za koristne, zlasti pri nujnih zahtevkih, na katere je 

v okviru vzpostavljenih postopkov mogoče odgovoriti najpozneje v osmih urah. Določbe, kot je 

tista, na podlagi katere je treba v primerih, ko odgovora ni mogoče dati v predpisanem roku, to 

utemeljiti, ne štejejo za upravno obremenitev.

Kadar pa izmenjava informacij ali obveščevalnih podatkov z Europolom in Eurojustom ni temeljila 

na dejanskih poslovnih potrebah, je bila v primeru Europola, če ni potekala preko SIENE, na 

splošno ocenjena kot nepotrebno podvajanje dela, v primeru Eurojusta pa naj ne bi imela nobene 

dodane vrednosti.

(c) Ali se na podlagi švedskega okvirnega sklepa izmenjuje več informacij in obveščevalnih 

podatkov na lastno pobudo?

Izmenjava informacij na lastno pobudo je zelo pomembna za čezmejno policijsko 

sodelovanje. Švedski okvirni sklep v ta namen zagotavlja prilagodljive rešitve, ki omogočajo večjo 

izmenjavo čezmejnih informacij na lastno pobudo, kadar bi to lahko olajšalo odkrivanje, 

preprečevanje ali preiskovanje kaznivih dejanj v skladu z evropskim nalogom za prijetje. Izmenjava 

sporočil poteka prek vseh obstoječih kanalov, vendar je švedski okvirni sklep le redko naveden kot 

podlaga.
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6. Zaključna ugotovitev

Države članice ugotavljajo, da potencial okvirnega sklepa še ni v celoti dosežen. To bi lahko 

dosegli z doslednim izvajanjem tega sklepa, dodatno poenostavitvijo obrazcev in tudi z razvojem 

strukturirane izmenjave informacij, na primer z uvedbo univerzalnega formata sporočil (Universal 

Messaging Format – UMF) in spodbujanjem uporabe SIENE kot najprimernejšega načina za 

izmenjavo informacij.

Z organizacijskega vidika naj bi poleg tega pospešili vzpostavljanje točk "vse na enem mestu" (točk 

VEM), na operacijski ravni pa izboljšali ozaveščenost glede možnosti in načinov za čezmejno 

izmenjavo informacij za namene kazenskega pregona.

________________________


