
EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV 

Povzetek mnenja Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta o poenostavitvi postopka selitve motornih vozil, registriranih v drugi državi 

članici, na enotnem trgu 

(Celotno besedilo tega mnenja je na voljo v angleškem, francoskem in nemškem jeziku na spletni strani ENVP na 
naslovu http://www.edps.europa.eu) 

(2013/C 27/02) 

I. Uvod 

I.1 Posvetovanje z evropskim nadzornikom za varstvo podatkov (ENVP) 

1. Komisija je 4. aprila 2012 sprejela predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o poenostavitvi 
postopka selitve motornih vozil, registriranih v drugi državi članici, na enotnem trgu (v nadaljnjem besedilu: 
predlog) ( 1 ). Predlog je istega dne poslala ENVP v posvetovanje. 

2. ENVP je imel pred sprejetjem predloga možnost predložiti neuradne pripombe. V predlogu je bila 
upoštevana večina teh pripomb. Na podlagi tega so bili zaščitni ukrepi za varstvo podatkov v predlogu 
okrepljeni. 

3. ENVP pozdravlja dejstvo, da se Komisija uradno posvetuje z njim in da je v preambulo predloga 
vključeno sklicevanje na to posvetovanje. 

I.2 Cilji in področje uporabe predloga 

4. Cilj predloga je poenostaviti formalnosti in pogoje za registracijo vozil, registriranih v drugi državi 
članici. Njegov namen je odpraviti ovire za prosti pretok blaga in državljanom olajšati uveljavljanje njihovih 
pravic, ki jim jih zagotavlja pravo EU. V predlogu je posebna pozornost namenjena načinom ponovne 
registracije vozil in ne postopku prvotne registracije vozila. 

5. Registracija motornih vozil zajema upravno dovoljenje za uporabo vozila v cestnem prometu, 
vključno z identifikacijo vozila in izdajo registrske številke. Države članice na koncu registracijskega 
postopka izdajo potrdilo o registraciji, ki potrjuje, da je vozilo registrirano v državi članici. V številnih 
okoliščinah morajo imetniki potrdila o registraciji ponovno registrirati vozilo pri organu za registracijo vozil 
druge države članice. Zato bo v predlogu: 

— pojasnjeno, v kateri državi članici je treba registrirati motorno vozilo, ki se prepelje iz ene države članice 
v drugo; 

— skrajšano trajanje postopkov ponovne registracije in 

— določen poenostavljen postopek registracije, ki vključuje priznavanje dokumentov in potrdil o tehničnem 
pregledu, izdanih v drugi državi članici, ter olajšano izmenjavo podatkov med nacionalnimi organi za 
registracijo. 

I.3 Obseg pripomb ENVP 

6. ENVP pozdravlja dejstvo, da je bila v predlogu upoštevana večina njegovih prejšnjih neuradnih 
pripomb. Zato bo v tem mnenju le na kratko opisal pomen varstva podatkov v okviru ponovne registracije 
vozil. Nato bo zagotovil nekaj dodatnih priporočil o posebnih vidikih varstva podatkov, ki urejajo izmen
javo podatkov med nacionalnimi registri motornih vozil.
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( 1 ) COM(2012) 164 konč.

http://www.edps.europa.eu


III. Sklepna ugotovitev 

30. ENVP pozdravlja dejstvo, da so bile v predlogu ustrezno upoštevane zahteve glede varstva podatkov 
in da je bilo vanj izrecno vključenih več posebnih zaščitnih ukrepov za varstvo podatkov, zlasti v člen 7 
predloga. Pozdravlja tudi dejstvo, da je bil v Prilogi I k predlogu jasno opredeljen poseben seznam podatkov, 
ki si jih lahko izmenjujejo organi za registracijo vozil. 

31. ENVP nadalje priporoča, naj se: 

— v Prilogi I opredelijo „razlogi za uničenje“ v vnaprej določenih poljih, med katerimi se izbira; 

— v členu 4(3) pojasni, da se lahko obveznost organa za registracijo motornih vozil pridobiti informacije iz 
Priloge I od drugega pristojnega organa in prenesti podatke v svoj register uporablja le za podatke, za 
obdelavo katerih bi bil pristojni organ prejemnik pooblaščen v skladu s pravom EU in/ali svojo nacio
nalno zakonodajo; 

— v člen 9 doda, da morajo organi za registracijo vozil zagotoviti, da so javnosti lahko dostopni predpisi, 
ki urejajo obdelavo podatkov v okviru ponovne registracije vozil ter ki morajo vključevati informacije o 
rokih za hrambo podatkov in potrebne informacije, predvidene v členih 10 in 11 Direktive 95/46/ES; 

— v predlogu pojasni, katera programska aplikacija, navedena v Prilogi II, se bo uporabljala za elektronsko 
izmenjavo podatkov, in katera bo vloga Komisije, če jo bo ta imela, pri spodbujanju interoperabilnosti 
nacionalnih registrov; 

— zagotovi, da so podatki, če se ti izmenjujejo med nacionalnimi organi za registracijo vozil na podlagi 
sedanje vseevropske infrastrukture, ustrezno ločeni od drugih podatkov, ki se lahko izmenjujejo v okviru 
zadevne infrastrukture; 

— v člen 7(4) doda, da mora Komisija redno ocenjevati ustreznost varnostnih ukrepov, ob upoštevanju 
tehnološkega razvoja in razvoja tveganj, ter jih po potrebi posodabljati. 

V Bruslju, 9. julija 2012 

Giovanni BUTTARELLI 
Pomočnik Evropskega nadzornika za varstvo podatkov
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