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ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Zaštita osobnih podataka i poštovanje privatnoga života važna su temeljna prava. Europski
parlament oduvijek ustraje u uspostavi ravnoteže između jačanja sigurnosti i zaštite ljudskih
prava, uključujući zaštitu podataka i privatnosti. Reformom zaštite podataka u Uniji ojačat
će se prava građana, koji će imati bolju kontrolu nad svojim podacima, i zajamčiti zaštita
njihove privatnosti u digitalnom dobu.

PRAVNA OSNOVA

Članak 16. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU).
Članci 7. i 8. Povelje Europske unije o temeljnim pravima.

CILJEVI

Unija mora jamčiti dosljednu primjenu temeljnoga prava na zaštitu podataka ugrađenog u
Povelju o temeljnim pravima EU-a. Europska unija mora zauzeti čvršće stajalište o zaštiti
osobnih podataka u sklopu svih svojih politika, što obuhvaća i provedbu zakona i sprečavanje
zločina, kao i u međunarodnim odnosima, što je posebno važno u globalnom društvu u kojem
se tehnološke promjene odvijaju velikom brzinom.

POSTIGNUĆA

A. Institucionalni okvir
1. Ugovor iz Lisabona
Prije no što je Ugovor iz Lisabona stupio na snagu zakonodavstvo o zaštiti podataka u području
slobode, sigurnosti i pravde bilo je podijeljeno između prvoga stupa (zaštita podataka za privatne
i komercijalne potrebe uz primjenu postupka Zajednice) i trećega stupa (zaštita podataka za
potrebe provedbe zakona na međuvladinoj razini) zbog čega su se postupci odlučivanja u ta
dva područja odvijali na temelju različitih pravila. Ugovorom iz Lisabona ukinut je ustroj
utemeljen na stupovima, čime se daje čvršća osnova za razvoj jasnijeg i učinkovitijeg sustava
zaštite podataka, a istovremeno je Parlament, kao novi suzakonodavac, stekao nove ovlasti.
Člankom 16. Ugovora o funkcioniranju Europske unije omogućuje se da pri provedbi aktivnosti
na koje se primjenjuje pravo Unije Parlament i Vijeće određuju propise o zaštiti pojedinaca
u vezi s obradom osobnih podataka koju obavljaju institucije, tijela, uredi i agencije Unije te
države članice.
2. Strateške smjernice u području slobode, sigurnosti i pravde
Nakon programa iz Tamperea (listopad 1999.) i Haškog programa (studeni 2004.) Europsko je
vijeće u prosincu 2009. odobrilo višegodišnji program u području slobode, sigurnosti i pravde
za razdoblje od 2010. do 2014., poznat kao Stockholmski program. U svojim je zaključcima
iz lipnja 2014. Europsko vijeće definiralo strateške smjernice za predstojeće godine, koje se
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odnose na zakonodavno i operativno planiranje u području slobode, sigurnosti i pravde, u skladu
s člankom 68. UFEU-a. Jedan od glavnih ciljeva bolja je zaštita osobnih podataka u Europskoj
uniji. Smjernice će se revidirati na polovici programskog razdoblja 2017.
B. Glavni zakonodavni instrumenti za zaštitu podataka
1. Povelja Europske unije o temeljnim pravima
Poštovanje privatnoga života i zaštita osobnih podataka priznati su u člancima 7. i 8. Povelje
Europske unije o temeljnim pravima kao usko povezana, no zasebna temeljna prava. Povelja je
sastavni dio Ugovora iz Lisabona te pri provedbi prava EU-a pravno obvezuje institucije i tijela
Unije te njezine države članice.
2. Vijeće Europe
a. Konvencija 108 iz 1981. godine
Konvencija 108 Vijeća Europe od 28. siječnja 1981. za zaštitu osoba glede automatizirane
obrade osobnih podataka prvi je pravno obvezujući međunarodni instrument donesen u području
zaštite podataka. Njezina je svrha „svakoj fizičkoj osobi [...] osigurati poštovanje njezinih prava
i temeljnih sloboda, a osobito njezino pravo na privatnost glede automatizirane obrade osobnih
podataka koji se na nju odnose”.
b. Europska konvencija o ljudskim pravima (ECHR)
Člankom 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda od 4. studenoga 1950.
uspostavlja se pravo na poštovanje privatnog i obiteljskog života: „Svatko ima pravo na
poštovanje svoga privatnog i obiteljskog života, doma i dopisivanja”.
3. Aktualni zakonodavni instrumenti EU-a za zaštitu podataka
Zbog prijašnjeg ustroja zasnovanog na stupovima trenutačno su na snazi razni zakonodavni
instrumenti. Oni obuhvaćaju instrumente iz prijašnjega prvog stupa, kao što su Direktiva 95/46/
EZ o zaštiti podataka, Direktiva 2002/58/EZ o elektroničkoj privatnosti (izmijenjena 2009.),
Direktiva 2006/24/EZ o zadržavanju podataka (koju je Sud Europske unije 8. travnja 2014.
proglasio nevažećom zbog snažnog uplitanja u privatni život i zaštitu podataka) i Uredba (EZ)
br. 45/2001 o obradi osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice (novi prijedlog koji
se trenutačno razmatra), te instrumente iz nekadašnjeg trećeg stupa, kao što je Okvirna odluka
Vijeća iz studenoga 2008. o zaštiti osobnih podataka obrađenih u sklopu djelatnosti policije i
kaznenopravnog sustava. Uskoro će na snagu stupiti novi sveobuhvatni zakonodavni okvir za
zaštitu podataka na razini Europske unije (vidi dalje u tekstu).
a. Direktiva o zaštiti podataka (95/46/EZ) – stavit će se izvan snage u svibnju 2018.
Direktiva 95/46/EZ od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih
podataka i o slobodnom protoku takvih podataka glavni je zakonodavni akt o zaštiti osobnih
podataka u Europskoj uniji. Tom se direktivom utvrđuju opća pravila o zakonitosti obrade
osobnih podataka, određuju prava osoba čiji se podaci obrađuju te predviđa osnivanje neovisnih
nacionalnih nadzornih tijela. Njome se određuje da se osobni podaci mogu obrađivati samo
ako je osoba čiji se podaci obrađuju dala izričitu suglasnost za obradu podataka i ako je o njoj
prethodno obaviještena.
b. Okvirna odluka Vijeća 2008/977/PUP – stavit će se izvan snage u svibnju 2018.
Okvirnom odlukom Vijeća 2008/977/PUP od 27. studenoga 2008. o zaštiti osobnih podataka
obrađenih u okviru policijske i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima uređuje se zaštita
podataka iz prijašnjeg trećeg stupa. To je područje koje nije obuhvaćeno Direktivom 95/46/EZ
koja se odnosi na obradu osobnih podataka iz prijašnjeg prvog stupa. Okvirna odluka odnosi se
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samo na policijske i pravosudne podatke koje razmjenjuju države članice, tijela EU-a i s njima
povezani sustavi te se ne odnosi na podatke unutar jedne države.
4. Europski nadzornik za zaštitu podataka i Radna skupina iz članka 29.
Europski nadzornik za zaštitu podataka neovisno je nadzorno tijelo koje jamči da institucije i
tijela EU-a poštuju obveze u vezi sa zaštitom podataka navedene u Uredbi o zaštiti podataka
(Uredba (EZ) br. 45/2001). Glavne su zadaće europskog nadzornika za zaštitu podataka nadzor,
savjetovanje i suradnja. Radna skupina osnovana na temelju članka 29. Direktive o zaštiti
podataka neovisno je savjetodavno tijelo za zaštitu podataka i privatnosti. Čine je predstavnici
tijela za zaštitu podataka iz država članica Unije, Ureda europskog nadzornika za zaštitu
podataka i Komisije. Ona objavljuje preporuke, mišljenja i radne dokumente. U skladu s novom
Općom uredbom o zaštiti podataka Radnu skupinu iz članka 29. zamijenit će Europski odbor
za zaštitu podataka.
5. Reforma zaštite podataka – primjenjivat će se od svibnja 2018.
Komisija je 25. siječnja 2012. objavila opsežan zakonodavni paket za reformu zakonodavstva
EU-a o zaštiti podataka. Cilj te reforme zaštita je osobnih podataka u cijeloj Uniji, veća kontrola
korisnika nad vlastitim podacima i smanjenje troškova za poduzeća. Tehnološki napredak i
globalizacija potpuno su izmijenili način prikupljanja podataka, pristupanja podacima i njihova
korištenja. Usto, 28 država članica na različit način provode pravila iz 1995. Jednim zakonom
riješit će se problem trenutačne rascjepkanosti i skupog administrativnog opterećenja. Time će se
povećati povjerenje potrošača u mrežne usluge, što će omogućiti prijeko potreban rast, otvaranje
radnih mjesta i poticanje inovacija u Europi. Nakon gotovo tri godine opsežnih pregovora
u prosincu 2015. Parlament (na razini odbora) i Vijeće (na razini veleposlanika) postigli su
dogovor o novim pravilima za zaštitu podataka. Novi propisi objavljeni su u travnju 2016., a
primjenjivat će se od svibnja 2018.:
— Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti

pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te
o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka);

— Direktiva (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti
pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe
sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija
i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Okvirne odluke Vijeća
2008/977/PUP.

ULOGA EUROPSKOG PARLAMENTA

Parlament oduvijek ustraje u uspostavi ravnoteže između jačanja sigurnosti s jedne i zaštite
privatnosti i osobnih podataka s druge strane. Donio je brojne rezolucije o tim osjetljivim
pitanjima, koje se konkretno bave etničko-rasnim profiliranjem, odlukom Vijeća iz Prüma
o prekograničnoj suradnji u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala, uporabom
tjelesnih skenera za unapređenje sigurnosti u zračnom prometu, biometrijom u putovnicama i
zajedničkim konzularnim uputama, upravljanjem granicama, internetom i rudarenjem podataka.
Parlament je u veljači 2010. u sklopu postupka davanja suglasnosti odbacio privremenu
primjenu Sporazuma o programu za praćenje financiranja terorizma (prethodno poznatog kao
sporazum SWIFT) u pogledu prijenosa bankovnih podataka u SAD radi borbe protiv terorizma.
Nakon donošenja rezolucije Parlamenta od 8. srpnja 2010. Sporazum o programu za praćenje
financiranja terorizma stupio je na snagu u kolovozu 2010. Komisija je u srpnju 2011. usvojila
komunikaciju o glavnim mogućnostima uspostave europskog sustava za praćenje financiranja
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terorizma (EU TFTS), a Parlament je po tom pitanju izrazio svoje sumnje. U studenom 2013.
Komisija je objavila da u toj fazi ne namjerava iznijeti prijedlog za uspostavu EU TFTS-a.
Važno je i pitanje Sporazuma o evidenciji imena putnika između EU-a i SAD-a, koji se
odnosi na obradu i prijenos podataka iz evidencije imena putnika između zračnih prijevoznika
i Ministarstva domovinske sigurnosti SAD-a. Nakon što je Parlament dao svoju suglasnost,
Vijeće je u travnju 2012. donijelo odluku o sklapanju novog sporazuma, koji je zamijenio
prethodni sporazum o evidenciji imena putnika između EU-a i SAD-a, a privremeno se
primjenjivao od 2007.
U veljači 2011. Komisija je podnijela prijedlog direktive o korištenju podataka iz evidencije
imena putnika pri sprečavanju, otkrivanju, istrazi i kaznenom progonu terorističkih djela i teških
zločina (evidencija imena putnika u EU-u). Parlament je u lipnju 2013. na plenarnoj sjednici
odlučio taj predmet vratiti Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (LIBE),
koji je u travnju 2013. glasovao protiv prijedloga direktive o evidenciji imena putnika u EU-u
zbog sumnje u njegovu usklađenost s načelom proporcionalnosti i temeljnim pravima. Nakon
terorističkih napada u Parizu 2015. godine i novih razloga za zabrinutost oko mogućih prijetnji
koje „strani borci” predstavljaju za unutarnju sigurnost Europske unije, rasprava o prijedlogu
direktive o evidenciji imena putnika ponovno je postala aktualna. U prosincu 2015. Parlament
(na razini odbora) i Vijeće (na veleposlaničkoj razini) postigli su kompromis o toj osjetljivoj
temi. Direktiva (EU) 2016/681 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o uporabi
podataka iz evidencije podataka o putnicima (PNR) u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage
i kaznenog progona kaznenih djela terorizma i teških kaznenih djela morat će se prenijeti u
nacionalno zakonodavstvo do 25. svibnja 2018.
Parlament u okviru postupka davanja suglasnosti sudjeluje u odobravanju pravno obvezujućeg
okvirnog sporazuma s SAD-om o razmjeni informacija i zaštiti podataka, poznatog pod nazivom
„krovni sporazum”. Cilj je zajamčiti visoku razinu zaštite osobnih informacija koje se prenose
u okviru transatlantske suradnje u borbi protiv terorizma i organiziranog kriminala. U veljači
2016. predsjednik Obama potpisao je Zakon o pravosudnoj zaštiti (Judicial Redress Act), čime
su se stvorili uvjeti za potpisivanje Krovnog sporazuma između EU-a i SAD-a 2. lipnja 2016.
Istodobno je uspostavljen i „sustav zaštite privatnosti između EU-a i SAD-a” kako bi se
zajamčila visoka razina zaštite podataka pri prijenosu podataka u svrhu trgovine. Sustav
zaštite privatnosti odražava uvjete koje je Sud EU-a naveo u svojoj presudi iz listopada 2015.
kojom je postojeći okvir „sigurne luke” (dobrovoljni standardi zaštite podataka trgovačkih
društava koja nisu iz EU-a i koja osobne podatke građana EU-a prenose u SAD) proglašen
nevažećim. Komisija je 12. srpnja 2016. u skladu s Direktivom 95/46/EZ donijela provedbenu
odluku o primjerenosti zaštite u okviru europsko-američkog sustava zaštite privatnosti, koja
je stupila na snagu odmah. Od 1. kolovoza 2016. trgovačka društva mogu se prijaviti za
sudjelovanje u sustavu zaštite privatnosti pri Ministarstvu trgovine SAD-a koje potom utvrđuje
jesu li njihove politike zaštite privatnosti u skladu s visokim standardima zaštite podataka
potrebnima za sudjelovanje u tom sustavu zaštite privatnosti. Parlament je u svojoj rezoluciji od
26. svibnja 2016. o transatlantskom protoku podataka pozdravio napore za postizanje znatnog
poboljšanja sustava zaštite privatnosti u odnosu na Odluku o sigurnoj luci zamijenjenu tim
sustavom te je iznio i neke kritike.
Parlament je 12. ožujka 2014. donio rezoluciju o programu nadzora Agencije za nacionalnu
sigurnost SAD-a (NSA), nadzornim tijelima u različitim državama članicama i njihovu utjecaju
na temeljna prava građana EU-a te o transatlantskoj suradnji u pravosuđu i unutarnjim
poslovima. Tom je rezolucijom završena šestomjesečna istraga Parlamenta o masovnom
elektroničkom nadzoru građana EU-a, koja je uslijedila nakon što je u lipnju 2013. otkriveno da
su SAD i neke države članice EU-a navodno provodile špijuniranje. U toj rezoluciji Parlament
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je pozvao na ukidanje načela sigurne luke i Programa za praćenje financiranja terorizma.
Parlament je 29. listopada 2015. donio rezoluciju o daljnjem postupanju nakon donošenja svoje
Rezolucije o elektroničkom masovnom nadzoru građana EU-a 12. ožujka 2014., u kojoj je
ponovio svoj poziv na obustavu Odluke o sigurnoj luci i Programa za praćenje financiranja
terorizma.
Parlament će u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom sudjelovati u odobravanju reforme
zaštite podataka (vidi prethodno poglavlje). Novim propisima o zaštiti podataka učvrstit će se
temeljna prava građana u digitalnom dobu i olakšati poslovanje zahvaljujući jednostavnijim
propisima za trgovačka društva na jedinstvenom digitalnom tržištu.
Kristiina Milt
10/2017
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