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VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Varstvo osebnih podatkov in spoštovanje zasebnega življenja sta pomembni temeljni pravici.
Evropski parlament že od nekdaj vztraja, da je treba najti ravnotežje med večjo varnostjo ter
zaščito človekovih pravic, kamor sodi tudi varstvo podatkov in zasebnosti. Reforma varstva
podatkov v EU bo okrepila pravice državljanov in jim omogočila boljši nadzor nad njihovimi
podatki, obenem pa zagotovila varstvo njihove zasebnosti v digitalni dobi.

PRAVNA PODLAGA

Člen 16 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU).
Člena 7 in 8 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah.

CILJI

Unija mora zagotavljati dosledno izvajanje temeljne pravice do varstva podatkov iz Listine
Evropske unije o temeljnih pravicah. Okrepiti je treba stališče EU glede varstva osebnih
podatkov v okviru vseh politik EU, vključno s pregonom in preprečevanjem kaznivih dejanj,
ter v mednarodnih odnosih, zlasti v globalni družbi, za katero so značilne hitre tehnološke
spremembe.

DOSEŽKI

A. Institucionalni okvir
1. Lizbonska pogodba
Pred začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe je bila zakonodaja o varstvu podatkov na
območju svobode, varnosti in pravice razdeljena med prvi steber (varstvo podatkov v zasebne
in poslovne namene, sprejemanje zakonodaje z uporabo metode Skupnosti) in tretji steber
(varstvo podatkov za namene kazenskega pregona, sprejemanje na medvladni ravni). Posledično
so postopki odločanja na teh dveh področjih potekali po različnih pravilih. Stebrna struktura
je bila odpravljena z Lizbonsko pogodbo, ki nudi trdnejšo podlago za razvoj jasnejšega in
učinkovitejšega sistema varstva podatkov, obenem pa Evropskemu parlamentu podeljuje nove
pristojnosti, saj je postal sozakonodajalec. Člen 16 PDEU določa, da Evropski parlament in
Svet določita pravila o varstvu fizičnih oseb pri obdelavi osebnih podatkov s strani institucij,
organov, uradov in agencij Unije ter držav članic pri dejavnostih s področja, za katerega se
uporablja pravo Unije.
2. Strateške smernice za območje svobode, varnosti in pravice
Evropski svet je decembra 2009 potrdil nov večletni program za območje svobode, varnosti
in pravice za obdobje 2010–2014, tako imenovani stockholmski program, ki je nasledil
prejšnji program iz Tampereja (oktober 1999) in haaški program (november 2004). Prav
tako je junija 2014 v svojih sklepih v skladu s členom 68 PDEU določil strateške smernice
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zakonodajnega in operativnega načrtovanja za območje svobode, varnosti in pravice za
prihodnja leta. Eden ključnih ciljev je boljše varstvo osebnih podatkov v EU. Vmesni pregled
njihovega izvajanja bo opravljen leta 2017.
B. Glavni zakonodajni instrumenti za varstvo podatkov
1. Listina EU o temeljnih pravicah
Člena 7 in 8 Listine EU o temeljnih pravicah priznavata spoštovanje zasebnega življenja in
varstvo osebnih podatkov kot tesno povezani, vendar ločeni temeljni pravici. Listina je del
Lizbonske pogodbe in pravno zavezuje institucije in organe Evropske unije ter države članice
EU pri izvajanju prava EU.
2. Svet Evrope
a. Konvencija št. 108 iz leta 1981
Konvencija št. 108 Sveta Evrope z dne 28. januarja 1981 o varstvu posameznikov glede na
avtomatsko obdelavo osebnih podatkov je prvi pravno zavezujoči mednarodni instrument,
sprejet na področju varstva podatkov. Njen cilj je „zagotoviti [...] vsakemu posamezniku [...]
spoštovanje njegovih pravic in temeljnih svoboščin in v tem okviru še posebej spoštovanje
pravice do zasebnosti glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov“.
b. Evropska konvencija o človekovih pravicah (EKČP)
V 8. členu Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin z dne
4. novembra 1950 je določena pravica do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja:
„Vsakdo ima pravico do spoštovanja njegovega zasebnega in družinskega življenja, doma in
dopisovanja“.
3. Veljavni zakonodajni instrumenti Evropske unije o varstvu podatkov
Zaradi stare stebrne strukture trenutno obstajajo različni zakonodajni instrumenti. Mednje
sodijo instrumenti iz nekdanjega prvega stebra, kot so Direktiva 95/46/ES o varstvu osebnih
podatkov, Direktiva 2002/58/ES o e-zasebnosti (spremenjena leta 2009; nov predlog trenutno
v obravnavi), Direktiva 2006/24/ES o hrambi podatkov (ki jo je Sodišče Evropske unije
8. aprila 2014 zaradi resnega poseganja v zasebno življenje in varstvo podatkov razglasilo za
nično), pa tudi Uredba (ES) št. 45/2001 o obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih
Skupnosti (nov predlog trenutno v obravnavi), ter instrumenti iz nekdanjega tretjega stebra, kot
je okvirni sklep Sveta iz novembra 2008 o varstvu osebnih podatkov, ki se obdelujejo v okviru
policijskega in pravosodnega sodelovanja. Kmalu bo začel veljati nov, celovit pravni okvir
o varstvu podatkov na ravni Evropske unije (glej spodaj).
a. Direktiva o varstvu podatkov (95/46/ES) bo razveljavljena maja 2018
Direktiva 95/46/EC z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih
podatkov in o prostem pretoku takih podatkov je osrednji del zakonodaje o varstvu osebnih
podatkov v Evropski uniji. V njej so določena splošna pravila o zakonitosti obdelave osebnih
podatkov in pravice posameznikov, na katere se osebni podatki nanašajo, predvideni pa so tudi
neodvisni nacionalni nadzorni organi. V skladu s to direktivo mora posameznik dati izrecno
privolitev in biti vnaprej obveščen, preden se njegovi podatki obdelujejo.
b. Okvirni sklep Sveta 2008/977/PNZ bo razveljavljen maja 2018
Okvirni sklep Sveta 2008/977/PNZ z dne 27. novembra 2008 o varstvu osebnih podatkov, ki
se obdelujejo v okviru policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah, ureja
varstvo podatkov v nekdanjem tretjem stebru. Tega sektorja ne pokriva Direktiva 95/46/ES, ki
se uporablja za obdelavo osebnih podatkov v nekdanjem prvem stebru. Okvirni sklep zajema
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namreč le policijske in pravosodne podatke, ki si jih izmenjujejo države članice, organi EU in
z njimi povezani sistemi, ne pa tudi domačih podatkov.
4. Evropski nadzornik za varstvo podatkov in delovna skupina iz člena 29
Evropski nadzornik za varstvo podatkov je neodvisni nadzorni organ, ki skrbi, da institucije
in organi EU izpolnjujejo svoje obveznosti glede varstva podatkov, ki jih določa Uredba (ES)
št. 45/2001 o varstvu podatkov. Glavne naloge evropskega nadzornika za varstvo podatkov
so nadzor, posvetovanje in sodelovanje. Delovna skupina iz člena 29 je neodvisen svetovalni
organ na področju varstva podatkov in zasebnosti, ustanovljena na podlagi člena 29 direktive
o varstvu podatkov. Sestavljajo jo predstavniki nacionalnih organov za varstvo podatkov iz
držav članic EU, evropskega nadzornika za varstvo podatkov in Komisije. Izdaja priporočila,
mnenja in delovne dokumente. Delovno skupino iz člena 29 bo v okviru nove splošne uredbe
o varstvu podatkov nadomestil Evropski odbor za varstvo podatkov.
5. Reforma varstva podatkov v EU se bo uporabljala od maja 2018.
Komisija je 25. januarja 2012 objavila obsežen zakonodajni sveženj za reformo zakonodaje
EU na področju varstva podatkov. Reforma naj bi zaščitila osebne podatke v EU, obenem
pa povečala nadzor uporabnikov nad njihovimi podatki ter zmanjšala stroške za podjetja.
Tehnološki napredek in globalizacija sta temeljito spremenila način zbiranja podatkov,
dostopanja do njih in njihove uporabe. Poleg tega je vsaka izmed 28 držav članic različno
vpeljala pravila iz direktive iz leta 1995. En sam zakon bo odpravil sedanjo razdrobljenost
in draga upravna bremena. To bo pomagalo okrepiti zaupanje potrošnikov v spletne storitve
ter zagotovilo nadvse potrebno spodbudo za rast, delovna mesta in inovacije v Evropi. Po
skoraj treh letih pogajanj sta Parlament (na ravni odborov) in Svet (na ravni veleposlanikov)
decembra 2015 dosegla dogovor o novih pravilih o varstvu podatkov. Nova pravila so bila
objavljena aprila 2016 in se bodo uporabljala od maja 2018:
— Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu

posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter
o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (splošna uredba o varstvu podatkov);

— Direktiva (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu
posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za
namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja
kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Okvirnega sklepa
Sveta 2008/977/PNZ.

VLOGA EVROPSKEGA PARLAMENTA

Evropski parlament je vedno vztrajal pri tem, da je treba ohraniti ravnotežje med večjo varnostjo
ter varstvom zasebnosti in osebnih podatkov. O teh občutljivih vprašanjih je sprejel različne
resolucije, zlasti o narodnostnem in rasnem profiliranju, sklepu Sveta iz Prüma o čezmejnem
sodelovanju pri boju proti terorizmu in čezmejni kriminaliteti, uporabi telesnih skenerjev
za izboljšanje letalske varnosti, biometričnih potnih listih in skupnih konzularnih navodilih,
upravljanju meja, internetu ter podatkovnem rudarjenju.
Parlament je februarja 2010 v postopku odobritve zavrnil začasno uporabo sporazuma
o programu za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti (prej sporazum SWIFT) za
posredovanje bančnih podatkov ZDA za namene boja proti terorizmu. Po sprejetju resolucije
Evropskega parlamenta z dne 8. julija 2010 je sporazum o programu za sledenje financiranja
terorističnih dejavnosti začel veljati avgusta 2010. Komisija je julija 2011 sprejela sporočilo
o glavnih možnostih za ustanovitev evropskega sistema za sledenje financiranja terorističnih
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dejavnosti (sistem TFTS), o katerem pa je Parlament izrazil dvome. Novembra 2013 pa je
objavila, da v tem trenutku ne namerava vložiti predloga za ustanovitev sistema TFTS.
Drugo bistveno vprašanje je sporazum o evidenci podatkov o potnikih (PNR) med Evropsko
unijo in ZDA o obdelavi in prenosu podatkov o potnikih med letalskimi prevozniki in
ministrstvom ZDA za domovinsko varnost. Po odobritvi Evropskega parlamenta je Svet
aprila 2012 sprejel sklep o sklenitvi novega sporazuma, ki je nadomestil prejšnji sporazum PNR
med EU in ZDA, ki se je začasno uporabljal od leta 2007.
Februarja 2011 je Komisija vložila predlog direktive o uporabi podatkov PNR za preprečevanje,
odkrivanje, preiskovanje in pregon terorističnih in hudih kaznivih dejanj. Junija 2013 je
Evropski parlament na plenarnem zasedanju odločil, da zadevo vrne Odboru za državljanske
svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (LIBE), ki je aprila 2013 glasoval proti predlogu EU
o uporabi podatkov PNR zaradi pomislekov o njegovi sorazmernosti in spoštovanju temeljnih
pravic. Razprava o predlogu je dobila nov zagon po terorističnih napadih v Parizu leta 2015 in
novih vprašanjih glede morebitnih groženj za notranjo varnost EU, ki naj bi jih predstavljali
„tuji borci“. Evropski parlament (na ravni odborov) in Svet (na ravni veleposlanikov) sta
decembra 2015 dosegla kompromisni dogovor o tej občutljivi zadevi. Direktivo (EU) 2016/681
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o uporabi podatkov iz evidence podatkov
o potnikih (PNR) za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in pregon terorističnih in hudih
kaznivih dejanj bo treba prenesti v nacionalno pravo do 25. maja 2018.
Parlament je sodeloval tudi pri odobritvi (v okviru postopka odobritve) pravno zavezujočega
okvirnega sporazuma z ZDA o izmenjavi informacij in varstvu podatkov, znanega kot „krovni
sporazum“. Cilj je zagotoviti visoko raven varstva osebnih podatkov, ki se prenesejo v okviru
čezatlantskega sodelovanja v boju proti terorizmu in organiziranemu kriminalu. S tem, ko je
predsednik Barack Obama februarja 2016 potrdil zakon o pravnih sredstvih (Judicial Redress
Act), se je odprla pot za podpis krovnega sporazuma med EU in ZDA 2. junija 2016.
Vzporedno je bil uveden zasebnostni ščit EU-ZDA zaradi zagotavljanja visoke ravni varstva
osebnih podatkov pri prenosih komercialnih podatkov. Z njim bodo udejanjene zahteve
Sodišča Evropske unije iz sodbe iz oktobra 2015, s katero je Sodišče stari okvir „varni
pristan“ (prostovoljni standardi varstva podatkov za podjetja, ki niso iz EU, in posredujejo
osebne podatke državljanov EU ZDA) razglasilo za ničnega. Komisija je 12. julija 2016
sprejela izvedbeni sklep na podlagi Direktive 95/46/ES o ustreznosti varstva, ki ga zagotavlja
zasebnostni ščit EU-ZDA, ki je začel veljati takoj. Od 1. avgusta 2016 se lahko podjetja prijavijo
za vstop v zasebnostni ščit pri ministrstvu za trgovino ZDA, ki nato preveri, ali so politike
varstva zasebnosti v podjetju skladne z visokimi standardi varstva podatkov iz zasebnostnega
ščita. V svoji resoluciji z dne 26. maja 2016 o čezatlantskem pretoku podatkov je Parlament
pozdravil prizadevanja, da bi dosegli znatno izboljšanje zasebnostnega ščita v primerjavi
z določbo o varnem pristanu, ki jo je nadomestil, obenem pa izrazil nekaj kritik.
Parlament je 12. marca 2014 sprejel resolucijo o programu nadzora Agencije ZDA za nacionalno
varnost, organih nadzora v različnih državah članicah ter njihovem učinku na temeljne
pravice državljanov EU in čezatlantsko sodelovanje na področju pravosodja in notranjih zadev.
Z resolucijo se je zaključila šestmesečna preiskava Parlamenta o elektronskem množičnem
nadzoru državljanov EU, ki je bila uvedena po razkritjih junija 2013 o domnevnem vohunjenju
ZDA in nekaterih držav članic EU. V njej je Parlament pozval k opustitvi načela varnega
pristana in programa za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti. Prav tako je Parlament
29. oktobra 2015 sprejel resolucijo o nadaljnjem ukrepanju na podlagi resolucije z dne
12. marca 2014 o elektronskem množičnem nadzoru državljanov EU, v kateri je ponovno
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pozval k prenehanju izvajanja odločbe o varnem pristanu in programa za sledenje financiranja
terorističnih dejavnosti.
Parlament je v okviru rednega zakonodajnega postopka sodeloval pri odobritvi reforme varstva
podatkov (glej predhodno besedilo). Nova pravila o varstvu podatkov bodo okrepila temeljne
pravice državljanov v digitalni dobi in s poenostavitvijo pravil za podjetja na enotnem
digitalnem trgu olajšala poslovanje.
Kristiina Milt
10/2017
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