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Potreba po celovitem pristopu

Veljavni 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 
zadevah1, ne daje celovitega okvira o varstvu osebnih podatkov s strani organov kazenskega 
odkrivanja in pregona in sodnih organov v kazenskih zadevah, saj obravnava le čezmejne 
situacije in ne obravnava vprašanja vzporednih veljavnih določb o varstvu podatkov v 
različnih instrumentih EU.

Cilj Parlamenta je bil, da bi imeli celovit enotni instrument o varstvu podatkov, ki bi 
obravnaval vsa vprašanja z različnih področij. Kljub drugačnim informacijam z začetka 
postopka sestavljanja, Komisija ni predlagala enega instrumenta, temveč dva, področje 
kazenskega prava pa bi bilo zajeto v predlagani direktivi. Direktiva bi, če bi bila sprejeta, 
prinesla številne izboljšave, kot je na primer razširitev njene veljavnosti tudi na izključno 
notranje primere. Trenutno obstaja cel sistem instrumentov, ki obravnavajo vprašanje varstva 
podatkov na področju policijskih in sodnih postopkov v kazenskih zadevah. Sedanje 
razdvojeno stanje, ko morajo nacionalni organi odkrivanja in pregona prilagoditi raven 
varstva podatkov situaciji, ki jo obravnavajo (čezmejna situacija, notranja situacija, Europol, 
Eurojust, Prüm), ni vzdržna v skladnem pravnem okolju, tudi glede na to, da je varstvo 
podatkov temeljna človekova pravica (člen 8 Listine EU). Kljub temu, da je uporaba listine 
omejena na izvrševanje prava EU (člen 51 Listine), je Sodišče EU v preteklosti ta izraz 
razlagalo široko. Istočasno člen 2 PEU nima te omejitve (izvrševanje prava EU), kar pomeni, 
da morajo države članice spoštovati temeljne pravice. V zvezi s tem bi bilo dolgoročno s 
pravnega stališča vprašljivo, da isti nacionalni organ v notranjih in čezmejnih situacijah 
uporabi dve različni pojmovanji iste temeljne pravice.

Jasno je, da bi bila uredba boljša rešitev, saj je raven usklajevanja pri direktivi vedno nižja, in 
bi lahko vodila k nepravilnemu prenosu brez uvedbe skupne vodoravne prakse v državah 
članicah (kakor se je zgodilo z direktivo 95/46/ES). Tudi vsebina direktive, ne le oblika, ne 
more doseči iste ravni zaščite kakor predlagana uredba. V zvezi s tem je evropski nadzornik 
za varstvo podatkov izjavil, da „širitev področja uporabe ima dodano vrednost le, če 
direktiva bistveno poveča raven varstva podatkov na tem področju, čemur pa ni tako. V 
primerjavi s predlagano uredbo so številne določbe v predlagani direktivi šibke, brez očitne 
upravičenosti.”2 Cilj reforme ni v celoti dosežen in pomanjkanje celovitosti ni bilo 
odpravljeno3. Evropski nadzornik za varstvo podatkov je spodbudil zakonodajalce, naj 
„zagotovijo, da bosta oba instrumenta vsebovala enake temeljne določbe in stopila v veljavo 
na isti dan.”4 Tudi delovna skupina iz člena 29 je v svojem mnenju o reformi varstva 
podatkov5 večkrat omenila to vprašanje in izrazila svojo zaskrbljenost o predlogu Komisije. 
Zato bo poročevalec s podporo poročevalcev v senci vztrajal na pristopu svežnja za oba 
instrumenta in ga je pripravljen zagovarjati, če bo to potrebno, vključno z usklajevanjem 

                                               
1 UL L 350, 30.12.2008, str. 60.
2 Mnenje evropskega nadzornika za varstvo podatkov o svežnju reform varstva podatkov, januar 2012, str. 19.
3 V zvezi s tem glej sporočilo Komisije z dne 4. novembra 2010 o celovitem pristop k varstvu osebnih podatkov 
v EU (COM(2010)0609, resolucijo EP z dne 6. julija 2011, sklepe Sveta z 3071. srečanja Sveta za pravosodje in 
notranje zadeve s 24. in 25. februarja 2011, mnenje evropskega nadzornika za varstvo podatkov z dne 14. 
januarja itd.
4 Mnenje evropskega nadzornika za varstvo podatkov o svežnju reform varstva podatkov, januar 2012, str. 37.
5 Mnenje 01/2012 delovne skupine iz člena 29 o predlogu o reformi varstva podatkov z dne 23. marca 2012.
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časovnega razporeda obeh predlogov.

Preprečevanje nerealistične in nemogoče delitve področij 

Razdelitev dveh instrumentov sproža utemeljena vprašanja o njuni praktični uporabnosti v 
situacijah sodelovanja med kazenskim odkrivanjem in pregonom ter zasebnim sektorjem ali 
drugimi javnimi subjekti. Dva različna instrumenta, sprejeta v različnem trenutku, z 
različnimi sklopi pravil s praktičnega vidika ne dosegata cilja pravne gotovosti in enakosti 
pred zakonom. Zato je vprašljivo, ali bi direktiva v predlagani obliki, čeprav obravnava tudi 
izključno notranje situacije, dosegla zares celovit pristop1. Včasih lahko notranji primer 
postane čezmejni primer in/ali primer, ki zahteva sodelovanje z zasebnimi subjekti. Vsi zbrani 
podatki so potencialni podatki EU, ki krožijo po Uniji. Dober primer širitve „okuženih 
podatkov” je opredeljen v zadevi Evropskega sodišča za človekove pravice Marper, v kateri 
je težava hrambe vzorca DNK v eni državi članici na podlagi prümskega sklepa postala težava 
v vseh državah članicah. To se vidi tudi v načrtovani vzpostavitvi in vlogi nadzornih organov, 
ko se direktiva neposredno sklicuje na predlagano uredbo, vključno z vlogo Evropskega 
odbora za varstvo podatkov2. 

Poleg tega je vprašanje institucij, organov, uradov in agencij EU zunaj področja uporabe 
predlagane direktive (člen 2), kljub njihovi vse večji pomembnosti, kar zadeva širitev 
podatkov v sektorjih pravosodja in kazenskega odkrivanja ter pregona. Istočasno Komisija 
predlaga revizijo specifičnih aktov na področju policijskega in pravosodnega sodelovanja tri 
leta po uveljavitvi te direktive, kar v resnici pomeni časovni razpon več let (1–2 leti 
zakonodajnega dela in 3 leta za prenos, po 3 letih pa bi Komisija začela revizijo teh aktov). To 
v praksi pomeni, da skupna raven standardov v EU ne bo obstajala približno naslednjih 6 let, 
tak časovni razpon pa ni sprejemljiv.

Vprašanji, ki ju je treba obravnavati

Razjasniti je treba številna specifična vprašanja, med drugim v zvezi z naslednjim:

– Vsaka izjema od načela mora biti ustrezno upravičena, saj je varstvo podatkov temeljna 
pravica. Enako jo je treba zaščititi v vseh okoliščinah, hkrati pa v celoti velja člen 52 Listine, 
ki dovoljuje omejitve. Omejitve morajo biti izjema od splošnega pravila in ne morejo postati 
pravilo. Splošne in široke izjeme ne morejo biti sprejete.

– Jasna opredelitev načel varstva podatkov, kot so elementi o hrambi podatkov, preglednosti, 
posodabljanju podatkov, ter skrbi, da so podatki ustrezni, relevantni in ne preštevilni. Poleg 
tega manjkajo tudi določbe, na podlagi katerih se od upravljavca podatkov zahteva, da dokaže 
skladnost. 

– Manjka mehanizem ocene v zvezi z ustrezno presojo nujnosti in sorazmernosti. To 
                                               
1 V zvezi s tem uvodna izjava 12 predlagane direktive podaja naslednjo abstraktno izjavo: „Da se s pravno 
izvršljivimi pravicami zagotovi enaka raven varstva posameznikov v Uniji in da se preprečijo razhajanja, ki
ovirajo izmenjavo osebnih podatkov med pristojnimi organi, bi morala Direktiva zagotoviti usklajene določbe za 
varstvo in prosti pretok osebnih podatkov na področjih pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah in 
policijskega sodelovanja.”
2 V zvezi s tem glej uvodni izjavi 52 in 59.
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vprašanje je nujno, da se oceni, ali so nekateri obdelani podatki sploh potrebni in ali služijo 
svojemu namenu. Potreba po takih ocenah je bila pred kratkim izpostavljena v okviru razprav 
o programu nadzora nad financiranjem terorizma in evidenci podatkov o potnikih. Taka ocena 
bi poleg tega preprečila vzpostavitev neke vrste „Orwellove” družbe, kjer bi se končno vsi 
podatki obdelali in analizirali. Zbiranje podatkov mora biti nujno potrebno, da upraviči cilj, 
pod pogojem, da se cilja ne more doseči drugače in če je jedro zasebne sfere posameznika 
dobro zaščiteno. Sorazmernost je prav tako povezana z vprašanjem ponovne uporabe 
podatkov za namene, ki niso tisti, za katere so bili sprva upravičeno obdelani, da bi se 
preprečilo splošno profiliranje prebivalstva1.

– Manjka jasna opredelitev profiliranja. Vsaka taka opredelitev bi morala biti v skladu s 
priporočilom Sveta Evrope2. Profiliranje pri kazenskem odkrivanju in pregonu mora biti 
določeno v zakonu, ki določi ukrepe za zaščito legitimnih interesov subjektov, katerim 
pripadajo podatki, zlasti tako, da se jim omogoči izražanje svojega stališča. Morebitne 
negativne posledice je treba oceniti s posegom človeka. Istočasno profiliranje ne bi smelo 
postati področje popolnoma nedolžnih posameznikov brez utemeljenih osebnih sprožilnih 
okoliščin – ne bi smelo voditi k tako imenovanemu pojavu Rasterfahndunga.

– Predlagani režim za posredovanje osebnih podatkov tretjim državam je šibek in ne nudi 
potrebnih varoval za zagotovitev, da se bodo zaščitile pravice posameznikov, katerih podatki 
se bodo posredovali. Ta sistem nudi nižjo zaščito od predlagane uredbe. Direktiva na primer 
dovoljuje posredovanje organu tretje države ali mednarodni organizaciji, ki nista pristojna za 
kazensko odkrivanje in pregon. Poleg tega, če posredovanje temelji na oceni, ki jo opravi 
upravljavec podatkov (člen 35(1)(b)), lahko direktiva omogoči obsežni in masovni prenos 
osebnih podatkov.

– Pristojnosti nadzornih organov za varstvo podatkov za nadzorovanje in zagotovitev 
skladnosti z določbami o varstvu podatkov niso ustrezno opredeljene. V primerjavi s 
predlagano uredbo so pristojnosti nadzornih organov za varstvo podatkov manj jasne. Ni 
očitno, da bi nadzorni organi za varstvo podatkov lahko dostopali do prostorov upravljavca 
podatkov, kakor to določa uredba. Tudi sankcije in ukrepi za zagotavljanje skladnosti se zdijo 
manj natančni.

Zaključki

Poročevalec podpira zamisel, da bi se vključili tudi izključno domači postopki, saj bi to 
zapolnilo vrzel v veljavni zakonodaji EU in bi tudi vzpostavilo skladen in dosleden 
mehanizem v zvezi s tem situacijami. Zato mora predlagana direktiva doseči raven zaščite, ki 
jo zahtevajo Pogodbe, Okvirni sklep 2008/977/PNZ, Direktiva 95/46/ES in Priporočilo Sveta 
                                               
1 Zato je treba uvodno izjavo 19, ki poziva k obsežni ponovni uporabi, razumeti strogo v povezavi z uvodno 
izjavo 20, ki poziva k omejevanju glede namena in k sorazmernosti.

2 Priporočilo CM/Rec (2010)13 odbora ministrov državam članicam o  varstvu posameznikov v zvezi 
z avtomatsko obdelavo osebnih podatkov pri profiliranju, 23. november 2010.
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Evrope št. R (87)15.

Poročevalec meni, da je za zagotavljanje skladnosti in pravne gotovosti bistveno, da se 
direktiva in uredba obravnavala v svežnju, kar zadeva časovnega razporeda in morebitnega 
sprejetja.

Poročevalec bo predlagal spremembe, da bi se bi se dvignil standard zaščite na raven, 
podobno tisti iz uredbe.


