
Sprejeto 1

Izjava o varstvu osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi s
preprečevanjem pranja denarja in z bojem proti financiranju

terorizma

sprejeta 15. decembra 2020

Evropski odbor za varstvo podatkov je sprejel naslednjo izjavo.

Ta izjava sledi sprejemu akcijskega načrta1 Evropske komisije za celovito politiko Unije o preprečevanju
pranja denarja in boju proti financiranju terorizma ter začetku javnega posvetovanja2 maja 2020.

V skladu z akcijskim načrtom namerava Komisija v prvem četrtletju 2021 predstaviti nove zakonodajne
predloge, med drugim oblikovanje enotnih pravil, ki bodo urejala ta področja (tj. uredbo ali
podrobnejšo spremenjeno direktivo), zagotovitev nadzora na ravni EU (bodisi s podelitvijo novih
pooblastil obstoječi agenciji EU bodisi z ustanovitvijo novega posebnega organa) ter vzpostavitev
podpornega in usklajevalnega mehanizma za finančne obveščevalne enote.

1 Akcijski načrt za celovito politiko Unije o preprečevanju pranja denarja in boju proti financiranju terorizma,
7. maj 2020, na voljo na https://ec.europa.eu/info/publications/200507-anti-money-laundering-terrorism-
financing-action-plan_en.
2 Posvetovanje je na voljo na spletni strani https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-
say/initiatives/12176-Action-Plan-on-anti-money-laundering/public-consultation.
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Veljavni ukrepi za preprečevanje pranja denarja3 vključujejo zelo široke in daljnosežne obveznosti za
ponudnike finančnih storitev in druge pooblaščene subjekte, da ugotovijo identiteto svojih strank in
jih spoznajo, spremljajo transakcije, izvedene z uporabo njihovih storitev, ter poročajo o vseh sumljivih
transakcijah. Poleg tega zakonodaja določa dolga obdobja hrambe podatkov.4 Ti ukrepi zajemajo
celoten evropski sektor finančnih storitev in zato vsestransko vplivajo na vse osebe, ki uporabljajo
finančne storitve, vsakič, ko jih uporabljajo.

Evropski odbor za varstvo podatkov in pred njim Delovna skupina iz člena 29 sta večkrat opozorila na
izzive glede zasebnosti in varstva podatkov, povezanih s temi ukrepi v preteklosti.5 Prihodnja
posodobitev zakonodaje je priložnost za obravnavo medsebojnega vpliva varstva zasebnosti in
osebnih podatkov ter ukrepov za preprečevanje pranja denarja in njihove konkretne uporabe na
terenu.

Glede tega Evropski odbor za varstvo podatkov poudarja, da predvidena posodobitev okvira za
preprečevanje pranja denarja ne sme biti izvedena brez pregleda razmerja med ukrepi za
preprečevanje pranja denarja ter pravicami do zasebnosti in varstva podatkov. V tej razpravi imata
ključno vlogo vprašanje ustreznosti in točnosti zbranih podatkov. Odbor je namreč prepričan, da bi
boljša usklajenost med obema sklopoma pravil koristila varstvu osebnih podatkov in tudi učinkovitosti
okvira za preprečevanje pranja denarja. Glede tega vnovič poudarja potrebo po jasni pravni podlagi za
obdelavo osebnih podatkov ter navedbi namenov in omejitev take obdelave v skladu s členom 5(1)
Splošne uredbe o varstvu podatkov, zlasti glede izmenjave informacij in mednarodnih prenosov
podatkov, kot je Evropski nadzornik za varstvo podatkov že navedel v svojem mnenju o akcijskem
načrtu Evropske komisije za celovito politiko Unije o preprečevanju pranja denarja in boju proti
financiranju terorizma.6

Evropski odbor za varstvo podatkov meni, da je izjemno pomembno, da ukrepi za preprečevanje
pranja denarja upoštevajo pravico do zasebnosti in varstva podatkov iz členov 7 in 8 Listine Evropske
unije o temeljnih pravicah, načelo nujnosti takih ukrepov v demokratični družbi in njihovo
sorazmernost ter sodno prakso Sodišča Evropske unije.

Odbor zato poziva Evropsko komisijo, naj v postopku priprave nove zakonodaje o preprečevanju
pranja denarja sodeluje že na začetnih stopnjah, da bi zagotovila pravno svetovanje o nekaterih
ključnih točkah z vidika varstva podatkov, brez poseganja v poznejše zakonodajno posvetovanje

3 Direktiva (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe
finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, kakor je bila spremenjena z Direktivo (EU)
2018/843 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018.
4 Obdobje hrambe je pet let po zaključku poslovnega odnosa s stranko (člen 40 Direktive (EU) 2015/849). Kadar
poslovni odnos zajema samo eno transakcijo, je obdobje hrambe pet let. Kadar obstaja dolgoročen poslovni
odnos, kot ga ima na primer banka s svojimi strankami, se obdobje hrambe pogosto podaljša na več desetletij.
Države članice lahko obdobja hrambe podaljšajo za dodatnih pet let.
5 Glej na primer mnenje 14/2011 Delovne skupine iz člena 29 o varstvu podatkov v zvezi s preprečevanjem
pranja denarja in bojem proti financiranju terorizma, ki je na voljo na naslovu
https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2011/wp186_sl.pdf.
6 Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov št. 5/2020 o akcijskem načrtu Evropske komisije za
celovito politiko Unije o preprečevanju pranja denarja in boju proti financiranju terorizma, točka 26,
23. julij 2020.
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Evropske komisije po členu 42 Uredbe 2018/1725. Pripravljen je prispevati tudi k razpravam v Svetu
EU in Evropskem parlamentu med zakonodajnim postopkom.

Evropski odbor za varstvo podatkov je v prihodnje pripravljen na pravočasno sodelovanje in
posvetovanje z vsemi evropskimi ali mednarodnimi regulativnimi organi ali organi, ki določajo
standarde, kot je Projektna skupina za finančno ukrepanje, ki ji trenutno predseduje država članica EU,
preden izda revizijo svojih priporočil.

Za Evropski odbor za varstvo podatkov

Predsednica

(Andrea Jelinek)


