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Sažetak

Ovim Mišljenjem, donesenim u skladu s člankom 42. stavkom 1. Uredbe (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta 
i Vijeća (1), Europski nadzornik za zaštitu podataka iznosi preporuke kojima je cilj umanjiti učinak dvaju prijedloga 
Komisije o borbi protiv prijevara u vezi s PDV-om u kontekstu „e-trgovine” na temeljno pravo na privatnost i na zaštitu 
osobnih podataka, čime se osigurava usklađenost s primjenjivim pravnim okvirom za zaštitu podataka.

Europski nadzornik za zaštitu podataka time naglašava potrebu da se postupci obrade predviđeni prijedlozima strogo 
ograniče na svrhu borbe protiv poreznih prijevara te da se ograniči prikupljanje i uporaba osobnih podataka na ono što 
je nužno i proporcionalno za tu svrhu. Osobito ističemo da se, u kontekstu tih prijedloga, podatci koji se obrađuju ne bi 
trebali odnositi na potrošače (platitelje), nego samo na internetska poduzeća (primatelje uplate). Time bi se ograničio 
rizik od uporabe informacija u druge svrhe, kao što je kontroliranje kupovnih navika potrošača. Cijenimo činjenicu da je 
Komisija slijedila taj pristup i snažno preporučujemo da se taj pristup zadrži u pregovorima sa suzakonodavcima koji će 
dovesti do konačnog prihvaćanja prijedloga.

Nadalje, Europski nadzornik za zaštitu podataka želi naglasiti da, u skladu s člankom 42. stavkom 1. Uredbe (EU) 
2018/1725, očekuje da će se tražiti njegov savjet o provedbenom aktu kojim će se u budućnosti definirati standardni 
format za prijenos informacija od pružatelja platnih usluga nacionalnoj poreznoj upravi, prije nego što Komisija donese 
akt.

S obzirom na to da bi se prijedlozima, uz nacionalne baze podataka, uspostavila središnja elektronička baza podataka 
(CESOP), koju bi razvila, održavala, za koju bi osiguravala usluge smještaja na poslužitelju i njome upravljala Komisija, 
Europski nadzornik za zaštitu podataka podsjeća na svoje smjernice o vođenju i upravljanju informacijskim tehnologi
jama. Europski nadzornik za zaštitu podataka pratit će uspostavu tog informacijskog sustava kao nadležno nadzorno 
tijelo u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725.

Konačno, ovo Mišljenje daje smjernice o uvjetima i limitima za zakonita i primjerena ograničenja prava ispitanika 
u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka i Uredbom (EU) 2018/1725.

I. UVOD I KONTEKST

1.1. Kontekst Prijedlogâ

1. Europska komisija neslužbeno se savjetovala s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka 10. rujna 2018. 
o sljedećim nacrtima prijedloga: Nacrt prijedloga direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ u pogledu uvo
đenja određenih zahtjeva za pružatelje platnih usluga; Nacrt prijedloga provedbene uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe 
(EU) br. 282/2011 u pogledu određenih obveza u vezi s porezom na dodanu vrijednost za određene porezne 
obveznike; Nacrt prijedloga uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 904/2010 u pogledu mjera za jačanje adminis
trativne suradnje radi borbe protiv prijevara u vezi s PDV-om u području „e-trgovine”. Europski nadzornik za 
zaštitu podataka iznio je neslužbene komentare 18. rujna 2018. U tom pogledu Europski nadzornik za zaštitu 
podataka potvrđuje da pozdravlja mogućnost razmjene stajališta s Komisijom u ranoj fazi postupka utvrđivanja 
politika kako bi se smanjio učinak prijedloga na prava na privatnost i na zaštitu podataka (2).

(1) SL L 295, 21.11.2018., str. 39.
(2) Vidjeti uvodnu izjavu 60. Uredbe (EU) 2018/1725: „Kako bi se osigurala usklađenost pravila o zaštiti podataka u cijeloj Uniji, pri pri

premi prijedloga ili preporuka Komisija bi trebala nastojati savjetovati se s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka. Komisija bi se 
obvezno trebala savjetovati nakon donošenja zakonodavnih akata ili tijekom pripreme delegiranih akata i provedbenih akata kako je 
utvrđeno u člancima 289., 290. i 291. UFEU-a te nakon donošenja preporuka i prijedloga povezanih sa sporazumima s trećim zem
ljama i međunarodnim organizacijama, kako je predviđeno u članku 218. UFEU-a, koji utječu na pravo na zaštitu osobnih podataka. 
U takvim bi slučajevima Komisija trebala biti  obvezna savjetovati se s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka, osim u slučaje
vima  kada  je  Uredbom  (EU)  2016/679  predviđeno  obvezno  savjetovanje  s  Europskim  odborom  za  zaštitu  podataka,  na  primjer 
o odlukama o primjerenosti ili delegiranim aktima o standardiziranim ikonama te zahtjevima u pogledu mehanizama certificiranja.”
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2. Europska komisija objavila je 12. prosinca 2018. Prijedlog direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ 
u pogledu uvođenja određenih zahtjeva za pružatelje platnih usluga (dalje u tekstu: „predložena Direktiva Vijeća”) (3) 
i Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 904/2010 u pogledu mjera za jačanje administrativne suradnje 
radi borbe protiv prijevara u vezi s PDV-om (dalje u tekstu: „predložena Uredba Vijeća”) (4), dalje u tekstu zajedno: 
„Prijedlozi”.

3. Komisija se 14. siječnja 2019. savjetovala s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka u skladu s člankom 42. 
stavkom 1. Uredbe (EU) 2018/1725.

4. Europski nadzornik za zaštitu podataka ističe i činjenicu da bi se predloženom Uredbom i Direktivom, kako je 
istaknuto u nastavku ovog Mišljenja, uspostavili postupci obrade podataka za koje bi Komisija bila voditelj obrade 
u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725. Stoga podsjećamo da je Europski nadzornik za zaštitu podataka nadležno 
nadzorno tijelo u pogledu takve obrade.

1.2. Sadržaj Prijedloga

5. Europski nadzornik za zaštitu podataka napominje da se Prijedlozima, koji su popraćeni Procjenom učinka (5), nas
toji riješiti problem prijevara povezanih s PDV-om u području „e-trgovine” poboljšanjem suradnje poreznih tijela 
i pružatelja platnih usluga (dalje u tekstu: „PSP-ovi”).

6. Konkretno, u skladu s predloženom Direktivom Vijeća države članice trebale bi donijeti zakonodavstvo kojim se 
osigurava da PSP-ovi vode evidenciju prekograničnih platnih transakcija kako bi se poreznim tijelima omogućilo da 
otkriju prijevare u vezi s PDV-om.

Predloženom Uredbom Vijeća dopunjuje se skup mjera za borbu protiv prijevara:

(a) zahtjev da nadležna tijela država članica prikupljaju, razmjenjuju i analiziraju informacije koje se odnose na 
platne transakcije detaljno navedene u Prijedlogu direktive Vijeća; i

(b) uspostavljanje središnjeg elektroničkog informacijskog sustava („CESOP”) u koji države članice prenose informa
cije pohranjene na nacionalnoj razini. CESOP bi tada bio dostupan službenicima za vezu za Eurofisc radi ana
lize informacija pohranjenih u sustavu u svrhu istraživanja poreznih prijevara.

7. Europski nadzornik za zaštitu podataka potvrđuje ciljeve prijedloga, a posebice potrebu da se ovaj predmet regulira 
uspostavljanjem mjera za borbu protiv prijevara u okviru e-trgovine. U ovom se Mišljenju nastoji pružiti pragmati
čan savjet o tome kako smanjiti učinak obrade osobnih podataka koji je posljedica prijedlogâ, kako bi se osigurala 
usklađenost s primjenjivim pravom u području zaštite podataka.

IV. ZAKLJUČCI

17. S obzirom na prethodno navedeno, Europski nadzornik za zaštitu podataka daje sljedeće preporuke:

— Uvodnu izjavu 11. predložene Direktive Vijeća i uvodnu izjavu 17. predložene Uredbe Vijeća o primjenjivom 
pravu u području zaštite podataka trebalo bi izmijeniti kako je navedeno u odjeljku 2.1. ovog Mišljenja,

— uključiti navođenje svrhe, kako je utvrđena u uvodnoj izjavi 11. Direktive Vijeća i uvodnoj izjavi 17. Uredbe 
Vijeća, u operativni dio pravnog akta i Direktive Vijeća i Uredbe Vijeća,

— uzimajući u obzir središnju bazu podataka „CESOP”, Komisija mora osigurati usklađenost s odredbama o sigur
nosti obrade u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725, posebice s obzirom na „Smjernice Europskog nadzornika za 
zaštitu podataka o zaštiti osobnih podataka u vođenju i upravljanju informacijskim tehnologijama institucija 
EU-a”,

(3) Prijedlog  direktive  Vijeća  o  izmjeni  Direktive  2006/112/EZ  u  pogledu  uvođenja  određenih  zahtjeva  za  pružatelje  platnih  usluga, 
COM(2018)812 final, proc. 2018/0412 (CNS).

(4) Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 904/2010 u pogledu mjera za jačanje administrativne suradnje radi borbe protiv pri
jevara u vezi s PDV-om, COM(2018)813 final, proc. 2018/0413 (CNS)

(5) Radni  dokument  službi  Komisije  pod nazivom Procjena učinka,  koji  je  popratni  dokument  Prijedlogâ direktive  Vijeća,  provedbene 
uredbe Vijeća i uredbe Vijeća o obveznom prijenosu i razmjeni informacija o plaćanjima relevantnima za PDV..
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— u vezi s mogućim ograničenjima prava ispitanika:

i. izmijeniti tekst Uredbe (EU) br. 904/2010, kako je izmijenjena Uredbom Vijeća (EU) 2018/1541, u skladu 
s člankom 23. Opće uredbe o zaštiti podataka, na način da se državama članicama ostavi mogućnost određi
vanja ograničenja (zamjenjujući riječ „ograničavaju” s „mogu ograničiti”); ili, u mjeri u kojoj su ograničenja 
potrebna, da se ona propišu izravno u Uredbi (EU) br. 904/2010;

ii. dodavanje u članku 24.e. Uredbe Vijeća, među elementima koje Komisija treba dalje definirati u budućem 
provedbenom aktu, mogućih ograničenja prava ispitanika u skladu s člankom 25. Uredbe (EU) 2018/1725 
i sa smjernicama koje je o tom pitanju izdao Europski nadzornik za zaštitu podataka („Smjernice 
o članku 25. nove Uredbe i internim pravilima”),

— Komisija se mora, u skladu s člankom 42. stavkom 1. Uredbe (EU) 2018/1725, savjetovati s Europskim nadzor
nikom za zaštitu podataka o provedbenom aktu o elektroničkom standardnom formatu za prijenos podataka od 
strane PSP-a nadležnom poreznom tijelu države članice u kojoj PSP ima poslovni nastan prije nego što ga Komi
sija donese.

U Bruxellesu 14. ožujka 2019.

Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI

Europski nadzornik za zaštitu podataka
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