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Daljnji koraci u usklađivanju nekadašnjeg trećeg stupa pravne stečevine
s pravilima o zaštiti podataka
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PRILOG I. Akti koji su obuhvaćeni područjem primjene preispitivanja, ali za koje nisu
potrebne izmjene
Akti koji ne sadržavaju posebna pravila o zaštiti podataka pa se stoga ni ne mogu nastavljati
priznavati, tj. Direktiva o zaštiti podataka pri izvršavanju zakonodavstva na njih se već primjenjuje (7
akata):

1.

Okvirna odluka Vijeća 2002/584/PUP od 13. lipnja 2002. o Europskom uhidbenom nalogu i
postupcima predaje između država članica1;

2.

Okvirna Odluka Vijeća 2003/577/PUP od 22. srpnja 2003. o izvršenju odluka o zamrzavanju
imovine i osiguranju dokaza u Europskoj uniji2;

3.

Zajedničko stajalište Vijeća 2005/69/PUP od 24. siječnja 2005. o razmjeni određenih podataka s
Interpolom3;

4.

Okvirna odluka Vijeća 2005/214/PUP od 24. veljače 2005. o primjeni načela uzajamnog
priznavanja na novčane kazne4;

5.

Okvirna odluka Vijeća 2006/783/PUP od 6. listopada 2006. o primjeni načela međusobnog
priznavanja naloga za oduzimanje5;

6.

Okvirna odluka Vijeća 2008/947/PUP od 27. studenoga 2008. o primjeni načela uzajamnog
priznavanja na presude i probacijske odluke s ciljem nadzora probacijskih mjera i alternativnih
sankcija6;

7.

Okvirna odluka Vijeća 2008/909/PUP od 27. studenoga 2008. o primjeni načela uzajamnog
priznavanja presuda u kaznenim predmetima kojima se izriču kazne zatvora ili mjere koje
uključuju oduzimanje slobode s ciljem njihova izvršenja u Europskoj uniji7.

Akti koji sadržavaju upućivanje na Okvirnu odluku Vijeća 2008/977/PUP, koje se mora tumačiti kao
upućivanje na Direktivu o zaštiti podataka pri izvršavanju zakonodavstva u skladu s njezinim
člankom 59. stavkom 2., te koji ne sadržavaju nikakva posebna pravila o zaštiti podataka (3 akta):

1. Okvirna odluka Vijeća 2009/829/PUP od 23. listopada 2009. o primjeni načela uzajamnog
priznavanja odluka o mjerama nadzora među državama članicama Europske unije kao alternative
privremenom pritvoru8;
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2.

Okvirna odluka Vijeća 2009/948/PUP od 30. studenoga 2009. o sprečavanju i rješavanju
sporova o izvršavanju nadležnosti u kaznenim postupcima9; te

3.

Direktiva 2011/99/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o europskom
nalogu za zaštitu10.
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Akti o čijim se izmjenama već pregovara (2 akta):

1. Odlukom Vijeća 2008/633/PUP od 23. lipnja 2008. uređuje se pristup podacima viznog
informacijskog sustava u svrhu sprečavanja, otkrivanja i istraga terorističkih kaznenih djela i
ostalih teških kaznenih djela11, čije se stavljanje izvan snage razmatra u okviru Prijedloga
uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 767/2008, Uredbe (EZ)
br. 810/2009, Uredbe (EU) 2017/2226, Uredbe (EU) 2016/399, Uredbe XX/2018 [Uredba o
interoperabilnosti] i Odluke 2004/512/EZ te o stavljanju izvan snage Odluke Vijeća
2008/633/PUP12;

2. Uredba (EU) br. 604/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o utvrđivanju
kriterija i mehanizama za određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za
međunarodnu zaštitu koji je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje ili
osoba bez državljanstva13, čije se stavljanje izvan snage razmatra u okviru Prijedloga uredbe
Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi sustava „Eurodac” za usporedbu otisaka prstiju za
učinkovitu primjenu [Uredbe (EU) br. 604/2013 o utvrđivanju kriterija i mehanizama za
određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu koji je
u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva] radi
identificiranja državljanina treće zemlje ili osobe bez državljanstva s nezakonitim boravkom i
o zahtjevima za usporedbu s podacima iz Eurodaca od strane tijela kaznenog progona država
članica i Europola u svrhu kaznenog progona (preinaka)14.
Međunarodni sporazumi koji obvezuju isključivo države članice ili schengenske države koje su
obvezne prenijeti Direktivu o zaštiti podataka pri izvršavanju zakonodavstva u svoje nacionalne
zakonodavstvo, te ako prema takvim sporazumima obrada osobnih podataka koju provode nadležna
tijela za potrebe izvršavanja zakonodavstva podliježe nacionalnim zakonima kojima se prenosi
Direktiva o zaštiti podataka pri izvršavanju zakonodavstva (3 akta):

1. Konvencija sastavljena na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj uniji o uzajamnoj pomoći i
suradnji među carinskim upravama (Napuljska konvencija II)15;

2. Akt Vijeća od 29. svibnja 2000. kojim se u skladu s člankom 34. Ugovora o Europskoj uniji
donosi Konvencija o uzajamnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima među državama članicama
Europske unije16;

3. Sporazum između Europske unije i Republike Islanda i Kraljevine Norveške o primjeni
određenih odredaba Konvencije od 29. svibnja 2000. o uzajamnoj pomoći u kaznenim stvarima
između država članica Europske unije i njezina Protokola iz 2001.17
Sporazum o uzajamnoj pravnoj pomoći između EU-a i SAD-a:

1. Sporazum o uzajamnoj pravnoj pomoći između Europske unije i Sjedinjenih Američkih
Država18.
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PRILOG II.: Akti koje je potrebno izmijeniti

1. Okvirna odluka Vijeća 2002/465/PUP od 13. lipnja 2002. o zajedničkim istražnim timovima19;
2. Odluka Vijeća 2005/671/PUP od 20. rujna 2005. o razmjeni informacija i suradnji u vezi s
kaznenim djelima terorizma20;
3. Okvirna odluka Vijeća 2006/960/PUP od 18. prosinca 2006. o pojednostavljenju razmjene
informacija i obavještajnih podataka između tijela zaduženih za izvršavanje zakona u državama
članicama Europske unije21;
4. Odlukom Vijeća 2007/845/PUP od 6. prosinca 2007. o suradnji između ureda za oduzimanje
imovinske koristi država članica u području praćenja i utvrđivanja imovinske koristi ostvarene
kaznenim djelom ili druge imovine povezane s kaznenim djelom propisuje se da države članice
moraju osnovati urede za oduzimanje imovinske koristi te osigurati okvir za razmjenu podataka
između takvih ureda22;
5. Odluka Vijeća 2008/615/PUP od 23. lipnja 2008. o produbljivanju prekogranične suradnje,
posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala23 i Odluka Vijeća 2008/616/PUP od
23. lipnja 2008. o provedbi Odluke 2008/615/PUP o produbljivanju prekogranične suradnje,
posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala24;
6. Odluka Vijeća 2009/917/PUP od 30. studenoga 2009. o uporabi informacijske tehnologije u
carinske svrhe25;
7. Sporazum između Europske unije i Japana o međusobnoj pravnoj pomoći u kaznenim
stvarima26;
8. Direktiva 2014/41/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o Europskom
istražnom nalogu u kaznenim stvarima27;
9. Direktiva (EU) 2015/413 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2015. o olakšavanju
prekogranične razmjene informacija o prometnim prekršajima protiv sigurnosti prometa na
cestama28;
10. 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 djela29.
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