EVROPSKA
KOMISIJA

Bruselj, 24.6.2020
COM(2020) 262 final
ANNEXES 1 to 2

PRILOGI
k
SPOROČILU KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU
Nadaljnji koraki pri usklajevanju pravnega reda nekdanjega tretjega stebra s pravili o
varstvu podatkov
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PRILOGA I: Akti, ki so zajeti s pregledom, vendar ne potrebujejo sprememb
Akti, ki ne vsebujejo posebnih pravil o varstvu podatkov in zato zanje ne velja klavzula o
predhodno veljavnih pravilih, kar pomeni, da se zanje že uporablja direktiva o kazenskem
pregonu (7 aktov):
1.

Okvirni sklep Sveta 2002/584/PNZ z dne 13. junija 2002 o evropskem nalogu za prijetje
in postopkih predaje med državami članicami1;

2.

Okvirni sklep Sveta 2003/577/PNZ z dne 22. julija 2003 o izvrševanju sklepov o zasegu
premoženja ali dokazov v Evropski uniji2;

3.

Skupno stališče Sveta 2005/69/PNZ z dne 24. januarja 2005 o izmenjavi določenih
podatkov z Interpolom3;

4.

Okvirni sklep Sveta 2005/214/PNZ z dne 24. februarja 2005 o uporabi načela
vzajemnega priznavanja denarnih kazni4;

5.

Okvirni sklep Sveta 2006/783/PNZ z dne 6. oktobra 2006 o uporabi načela vzajemnega
priznavanja odredb o zaplembi5;

6.

Okvirni sklep Sveta 2008/947/PNZ z dne 27. novembra 2008 o uporabi načela
vzajemnega priznavanja sodb in pogojnih odločb zaradi zagotavljanja nadzorstva nad
spremljevalnimi ukrepi in alternativnimi sankcijami6;

7.

Okvirni sklep Sveta 2008/909/PNZ z dne 27. novembra 2008 o uporabi načela
vzajemnega priznavanja sodb v kazenskih zadevah, s katerimi so izrečene zaporne kazni
ali ukrepi, ki vključujejo odvzem prostosti, za namen njihovega izvrševanja v Evropski
uniji7.

Akti, ki vsebujejo sklicevanje na Okvirni sklep Sveta 2008/977/PNZ, ki se v skladu s
členom 59(2) direktive o kazenskem pregonu šteje kot sklicevanje na direktivo, in ne
vsebujejo posebnih pravil o varstvu podatkov (3 akti):
1. Okvirni sklep Sveta 2009/829/PNZ z dne 23. oktobra 2009 o uporabi načela vzajemnega
priznavanja odločb o nadzornih ukrepih med državami članicami Evropske unije kot
alternativi začasnemu priporu8;
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2.

Okvirni sklep Sveta 2009/948/PNZ z dne 30. novembra 2009 o preprečevanju in
reševanju sporov o izvajanju pristojnosti v kazenskih postopkih9;

3.

Direktiva 2011/99/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o
evropski odredbi o zaščiti10.
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Akti, pri katerih so spremembe že v obravnavi (2 akta):
1. Sklep Sveta 2008/633/PNZ z dne 23. junija 200811, ki ureja dostop do podatkov v VIS
za iskanje podatkov za namene preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja terorističnih
dejanj in drugih hudih kaznivih dejanj, bo razveljavljen s predlogom Uredbe
Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 767/2008, Uredbe (ES)
št. 810/2009, Uredbe (EU) 2017/2226, Uredbe (EU) 2016/399, Uredbe XX/2018
[uredba o interoperabilnosti] in Odločbe 2004/512/ES ter o razveljavitvi Sklepa Sveta
2008/633/PNZ12;
2. Uredba (EU) št. 604/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o
vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za
obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži
državljan tretje države ali oseba brez državljanstva13, bo razveljavljena s predlogom
Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo
prstnih odtisov zaradi učinkovite uporabe Uredbe (EU) št. 604/2013 o vzpostavitvi
meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje
za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali
oseba brez državljanstva, za ugotavljanje istovetnosti nezakonito prebivajočih
državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva in o zahtevah za primerjavo s
podatki iz sistema Eurodac, ki jih vložijo organi kazenskega pregona držav članic in
Europol za namene kazenskega pregona (prenovitev)14.
Mednarodni sporazumi, ki zavezujejo izključno države članice ali schengenske države, ki
morajo prenesti direktivo o kazenskem pregonu v svoj nacionalni pravni red, in pri katerih za
obdelavo osebnih podatkov s strani pristojnih organov za namene kazenskega pregona v
okviru takih sporazumov velja nacionalna zakonodaja, s katero se prenaša direktiva o
kazenskem pregonu (3 akti):
1. Konvencija, pripravljena na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji, o medsebojni
pomoči in sodelovanju med carinskimi upravami (Konvencija Neapelj II) 15;
2. Akt Sveta z dne 29. maja 2000 o ustanovitvi Konvencije o medsebojni pravni pomoči v
kazenskih zadevah med državami članicami Evropske unije, v skladu s členom 34
Pogodbe o Evropski uniji16;
3. Sporazum med Evropsko unijo ter Republiko Islandijo in Kraljevino Norveško o uporabi
nekaterih določb Konvencije z dne 29. maja 2000 o medsebojni pomoči v kazenskih
zadevah med državami članicami Evropske unije ter njenega Protokola iz leta 200117.
Pogodba o medsebojni pravni pomoči med EU in ZDA:
1. Sporazum o medsebojni pravni pomoči med Evropsko unijo in Združenimi državami
Amerike18.
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PRILOGA II: Akti, ki potrebujejo spremembe
1. Okvirni Sklep Sveta 2002/465/PNZ z dne 13. junija 2002 o skupnih preiskovalnih
enotah19;
2. Sklep Sveta 2005/671/PNZ z dne 20. septembra 2005 o izmenjavi informacij in
sodelovanju na področju terorističnih kaznivih dejanj20;
3. 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 unije21;
4. Sklep Sveta 2007/845/PNZ z dne 6. decembra 2007 o sodelovanju med uradi za odvzem
premoženjske koristi držav članic na področju sledenja in identifikacije premoženjske
koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, ali drugega premoženja, povezanega s
kaznivimi dejanji22, države članice zavezuje k ustanovitvi uradov za odvzem
premoženjske koristi in določa okvir za izmenjavo podatkov med uradi držav članic za
odvzem premoženjske koristi;
5. Sklep Sveta 2008/615/PNZ z dne 23. junija 2008 o poglobitvi čezmejnega sodelovanja,
zlasti na področju boja proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu23, in Sklep Sveta
2008/616/PNZ z dne 23. junija 2008 o izvajanju Sklepa 2008/615/PNZ o poglobitvi
čezmejnega sodelovanja, zlasti na področju boja proti terorizmu in čezmejnemu
kriminalu24;
6. Sklep Sveta 2009/917/PNZ z dne 30. novembra 2009 o uporabi informacijske
tehnologije za carinske namene25;
7. Sporazum o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah med Evropsko unijo in
Japonsko26;
8. Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2014/41/EU z dne 3. aprila 2014 o
evropskem preiskovalnem nalogu v kazenskih zadevah27;
9. Direktiva (EU) 2015/413 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2015 o lažji
čezmejni izmenjavi informacij o prometnih prekrških, povezanih z varnostjo v cestnem
prometu28;
10. Direktiva (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 dejanj29.
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