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Europski odbor za zaštitu podataka donio je sljedeću izjavu:
Prvo, Europski odbor za zaštitu podataka (EDPB) želi naglasiti da se ovom izjavom ne dovode u pitanje
njegova prethodna stajališta, među ostalim, Izjava 3/20191 i njegova izjava od 25. svibnja 2018.2
Uredbom o e-privatnosti ne smije se ni u kojem slučaju smanjiti razina zaštite koja se pruža važećom
Direktivom o privatnosti i elektroničkim komunikacijama 2002/58/EZ, već njome treba nadopuniti
Opću uredbu o zaštiti podataka pružanjem dodatnih čvrstih jamstava za povjerljivost i zaštitu svih vrsta
elektroničkih komunikacija.
Drugo, EDPB pozdravlja cilj predsjedništva Vijeća o postizanju općeg pristupa kako bi se započeli
pregovori s Europskim parlamentom i što prije donijela uredba o e-privatnosti. Međutim, EDPB
izražava zabrinutost zbog nekih novih smjerova rasprava u Vijeću o provedbi buduće uredbe o e-
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privatnosti, što bi moglo dovesti do fragmentiranosti nadzora, složenosti postupka te nedostatka
dosljednosti i pravne sigurnosti za pojedince i poduzeća.
EDPB podsjeća da se područjem primjene predložene uredbe nastoji osigurati njezina jedinstvena
primjena u svim državama članicama i pri svim vrstama voditelja obrade podataka. Sve predložene
izmjene nacrta uredbe kojima bi se mogao ugroziti taj cilj trebalo bi izbjegavati kako bi se zajamčili
jednaki uvjeti za sve pružatelje usluga i osigurala povjerljivost elektroničkih komunikacija, kao
temeljno pravo zaštićeno Poveljom, uzimajući u obzir i mjerodavnu sudsku praksu Suda EU-a.
Kad je riječ o trenutačnim raspravama o daljnjoj obradi elektroničkih komunikacijskih metapodataka,
EDPB ponovno ističe svoju potporu pristupu iz predložene uredbe koji se temelji na opsežnim
zabranama, ograničenim iznimkama i upotrebi privole te ponovno naglašava da se elektronički
komunikacijski metapodaci i dalje mogu obrađivati bez privole nakon što su uistinu anonimizirani.
EDPB također pozdravlja uključivanje pravila u članak 8., koja se odnose na upućivanje na informacije
u sklopu usluga televizijskog emitiranja ili ažuriranja softvera, koja bi trebala biti oblikovana tako da se
njima poštuje privatnost. EDPB žali i zbog izgubljene prilike da se pruže jasne smjernice o takozvanom
„obveznom prihvaćanju kolačića”.
Treće, EDPB želi naglasiti da se mnoge odredbe buduće uredbe o e-privatnosti odnose na obradu
osobnih podataka. Za te se aktivnosti obrade člankom 8. stavkom 3. Povelje Europske unije o
temeljnim pravima zahtijeva nadzor neovisnog tijela. Kako bi se osigurala visoka razina zaštite osobnih
podataka i zajamčila pravna i postupovna sigurnost, taj bi nadzor trebalo povjeriti istim nacionalnim
tijelima koja su odgovorna za provedbu Opće uredbe o zaštiti podataka kako je prvotno predložila
Europska komisija3. U svojem je prijedlogu Europska komisija naglasila da će se primjenjivati
mehanizam suradnje i konzistentnosti predviđen Općom uredbom o zaštiti podataka. Nadalje, njime
je utvrđeno da sva nadzorna tijela koja nadziru provedbu uredbe o e-privatnosti moraju biti neovisna.
Nadalje, kako bi se zajamčili jednaki uvjeti na jedinstvenom digitalnom tržištu, ključno je osigurati
usklađeno tumačenje i provedbu elemenata uredbe o e-privatnosti koji se odnose na obradu osobnih
podataka u cijelom EU-u. U poglavlju VII. Opće uredbe o zaštiti podataka već je u okviru EDPB-a
određen mehanizam suradnje i konzistentnosti koji dobro funkcionira: taj bi se mehanizam trebao
upotrebljavati u nadzoru provedbe onih dijelova uredbe o e-privatnosti koji utječu na zaštitu osobnih
podataka.
Za voditelje obrade podataka također bi bilo korisno kada bi postojala jedinstvena kontaktna točka za
sve postupke obrade osobnih podataka obuhvaćene područjem primjene uredbe o e-privatnosti. Tada
voditelji obrade podataka ne bi trebali surađivati s više regulatornih tijela, što bi inače moglo dovesti
do različitih standarda i tumačenja. Time se ne isključuje odgovornost drugih predmetnih tijela za
dijelove koji nisu povezani s obradom osobnih podataka, pri čemu po potrebi surađuju i s tijelima za
zaštitu podataka. EDPB bi također želio podsjetiti da postoji jasna međusobna povezanost nadležnosti
između nacionalnih tijela nadležnih u skladu s važećom Direktivom o e-privatnosti i tijela za zaštitu
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podataka4. Odredbe koje se odnose na obradu osobnih podataka iz važeće Direktive o e-privatnosti i
buduće uredbe o e-privatnosti ne bi se trebale primjenjivati odvojeno ako su povezane s obradom
osobnih podataka i odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka. Dosljedno tumačenje i provedba obaju
skupova pravila, kada se odnose na zaštitu osobnih podataka, bili bi stoga najdjelotvorniji ako bi se
provedba tih dijelova uredbe o e-privatnosti i Opće uredbe o zaštiti podataka povjerila istom tijelu.
Ukratko, buduću uredbu o e-privatnosti trebalo bi formulirati tako da se poboljša ta postupovna
situacija, a ne tako da se njome poveća složenost.
Nadalje, Vijeće bi moglo stvoriti dodatnu postupovnu nesigurnost u slučaju da nacionalna nadležna
tijela koja nisu članovi EDPB-a moraju komunicirati s EDPB-om. Budućom uredbom o e-privatnosti
trebao bi se utvrditi jasan okvir za suradnju između tijela za zaštitu podataka kao nadzornih tijela
nadležnih u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka i tijela koja imaju odgovarajuće stručno znanje
kako bi njihova suradnja mogla učinkovito funkcionirati.
S obzirom na navedeno, EDPB poziva države članice da podrže učinkovitiju i dosljedniju uredbu o eprivatnosti, kako je prvotno predložila Europska komisija i kako ju je izmijenio Europski parlament.
Za Europski odbor za zaštitu podataka
Predsjednica
(Andrea Jelinek)
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