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ZAJEDNIČKO STAJALIŠTE EUROPSKE UNIJE 

(revidirana verzija dokumenta CONF-HR 17/07) 

 

 

Poglavlje 10. Informacijsko društvo i mediji 

 

Stajalište Europske unije temelji se na njezinom općem stajalištu o Pristupnoj konferenciji s 

Hrvatskom (CONF-HR 2/05) i podliježe načelima pregovaranja koja je prihvatila Pristupna 

konferencija (CONF-HR 5/05), a posebno sljedećim načelima: 

 

− sva mišljenja koja strane iznesu o određenom poglavlju pregovora neće na nijedan način 

unaprijed utjecati na stajalište koje će se zauzeti o drugim poglavljima; 

 

− sporazumi – čak i djelomični sporazumi – postignuti tijekom pregovora o poglavljima koja će 

se sljedeća ispitivati ne moraju se smatrati završnima do zaključivanja općeg sporazuma;   

 

te zahtjevima iz točaka 13., 16. i 26. Pregovaračkog okvira. 
 

EU ističe da je za Hrvatsku važno poštivanje odredbi Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju te 

Pristupnog partnerstva koji predstavljaju osnovne elemente pretpristupne strategije.  

 

EU potiče Hrvatsku da nastavi s procesom usklađivanja s pravnom stečevinom i njezinom 

učinkovitom provedbom i izvršenjem te da već prije pristupanja općenito razvija politiku i 

instrumente koji su u što većoj mjeri približeni politici i instrumentima EU-a. 

 

EU napominje da Hrvatska u svojim stajalištima CONF-HR 5/07 i 28/08 prihvaća pravnu stečevinu 

iz poglavlja 10. koja je na snazi od 1. rujna 2008. te da Hrvatska izjavljuje da će biti spremna za 

provedbu pravne stečevine do datuma pristupanja u članstvo Europske unije. 
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Elektroničke komunikacije 

 

EU uzima na znanje da je 1. srpnja 2008. na snagu stupio novi Zakon o elektroničkim 

komunikacijama koji je usklađen s okvirom EZ-a iz 2003. godine. EU zapaža značajan napredak u 

donošenju provedbenog zakonodavstva.  

 

EU smatra da je Hrvatska razvila dostatnu administrativnu sposobnost za primjenu pravne stečevine 

u području elektroničkih komunikacija. Hrvatska agencija za telekomunikacije (HAKOM) ojačala 

je svoju sposobnost i organizaciju, između ostalog i uspostavljanjem novog Odsjeka za zaštitu 

potrošača i sigurnost mreže u studenom 2007. Od srpnja 2008., nakon spajanja s Vijećem za 

poštanske usluge, ona djeluje kao Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije. Usprkos 

nedostatku transparentnosti u provedbi propisa kojima se alternativnim operatorima osiguravaju 

jamstva za zaštitu tržišnog natjecanja, uključujući obveze troškovnog računovodstva i 

računovodstvenog odvajanja određene dominantnim operatorima, u posljednje su vrijeme poduzete 

mjere kojima se povećala razina transparentnosti rada regulatora i poboljšala dostupnost važnih 

informacija javnosti. 

 

EU napominje da Hrvatska može pokazati zadovoljavajuća postignuća u provedbi obveza operatora 

s velikom tržišnom snagom te prava novih operatora na tržištu elektroničkih komunikacija, 

uključujući pravo puta, kolokaciju i zajedničko korištenje opreme, određivanjem mjera u skladu s 

okvirom iz 1998. godine i dostatnih kaznenih sankcija. 

 

EU potiče Hrvatsku da nastavi jačati administrativnu sposobnost ključnih nadležnih tijela. EU 

osobito potiče Hrvatsku da nastavi jačati svoju opću administrativnu sposobnost kako bi u 

potpunosti ispunila obvezu i osigurala jednako postupanje prema novim operatorima na tržištu 

elektroničkih komunikacija te poziva Hrvatsku da redovito izvješćuje EU o razvojima i koracima 

poduzetim u vezi s navedenim. 
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EU uzima na znanje informacije koje je Hrvatska dostavila u vezi s određivanjem davatelja 

univerzalne usluge, troškovima i financiranju univerzalne usluge te u vezi s odredbama o obveznom 

prijenosu, kako je uređeno Poglavljem VI. Zakona o elektroničkim komunikacijama.  

 

EU uzima na znanje informacije koje je Hrvatska dostavila u vezi s obradom osobnih podataka i 

zaštitom privatnosti u području elektroničkih komunikacija, kako je uređeno Poglavljem XII. 

Zakona o elektroničkim komunikacijama. 

 

EU također prima na znanje informacije koje je Hrvatska dostavila u vezi s područjem organizacije 

i upravljanja internetom, a osobito u vezi sa stupanjem na snagu Zakona o informacijskoj sigurnosti 

u srpnju 2007. 

 

S obzirom na gore navedena razmatranja, EU smatra da je Hrvatska ispunila zahtjeve prvog i 

drugog mjerila za zatvaranje poglavlja navedene u Zajedničkom stajalištu EU-a (CONF-HR 17/07). 

 

Usluge informacijskoga društva 

 

EU uzima na znanje izmjene i dopune Zakona o elektroničkoj trgovini i Zakona o elektroničkom 

potpisu, kojima se navedeni zakoni usklađuju s mjerodavnim direktivama. EU uviđa da Hrvatska 

namjerava dodatno izmijeniti i dopuniti članak 4. Zakona o elektroničkoj trgovini s ciljem njegova 

usklađivanja s tekstom Priloga Direktive 2000/31/EZ o pojedinim pravnim aspektima usluga 

informacijskoga društva na unutarnjem tržištu, a osobito elektroničke trgovine. Posljednja preostala 

izmjena i dopuna predviđena je za prvu polovicu 2009. godine, a stupit će na snagu na dan 

pristupanja Hrvatske u članstvo EU-a. EU poziva Hrvatsku da nastavi izvješćivati o koracima 

poduzetim u vezi s navedenim. 

 

EU napominje da Hrvatska od svibnja 2008. sudjeluje u dijelu Informacijske i komunikacijske 

tehnologije (ICT) Okvirnoga programa za konkurentnost i inovacije te da će tijekom 2009. godine 

zatražiti puno sudjelovanje u Programu sigurniji internet 2009. – 2013. 

 

EU također konstatira potvrđivanje Europske konvencije o pravnoj zaštiti usluga koje se temelje na 

uvjetovanom pristupu i usluga koje pružaju uvjetovani pristup iz 2007. godine.  

S obzirom na gore navedena razmatranja, EU smatra da je Hrvatska ispunila zahtjeve prvoga 

mjerila za zatvaranje poglavlja navedene u Zajedničkom stajalištu EU-a (CONF-HR 17/07). 
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Audiovizualna politika 

 

EU napominje da je Hrvatska završila pregled zakonodavstva iz područja medija te da je preostalim 

izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim medijima iz ožujka 2008. Zakon usklađen s 

Direktivom o televiziji bez granica. Izmjenama i dopunama Zakona također su uvedena poboljšanja 

u regulatorni okvir, uključujući određene zaštitne mjere od političkog upletanja te promicanje 

samouređenja u medijima. EU uzima na znanje da je u proljeće 2008. Hrvatska pokrenula javno 

savjetovanje o zakonodavstvu iz područja medija; zaključak javnoga savjetovanja bio je da sadašnji 

zakonodavni okvir omogućuje stručan i neovisan rad Programskoga vijeća HRT-a i Vijeća za 

elektroničke medije.  

 

EU napominje da Hrvatska od svibnja 2008. u potpunosti sudjeluje u programu Media 2007. te da 

su osigurane prostorije, oprema i stručno osoblje za rad Odsjeka za MEDIA Desk. EU također 

napominje da je administrativna sposobnost Vijeća za elektroničke medije dodatno ojačana 

osnivanjem Agencije za elektroničke medije, čiji je zadatak nadzor i redovito praćenje provedbe 

zakonskih odredbi, te proširenjem njegovih regulatornih ovlasti. 

 

EU prima na znanje informacije koje je Hrvatska dostavila u vezi s usklađivanjem s pravnom 

stečevinom iz područja filmske baštine, a osobito u vezi s potvrđivanjem Europske konvencije za 

zaštitu audiovizualne baštine iz siječnja 2008. 

 

S obzirom na gore navedena razmatranja, EU smatra da je Hrvatska ispunila zahtjeve trećega 

mjerila za zatvaranje poglavlja navedene u Zajedničkom stajalištu EU-a (CONF-HR 17/07). 

 

*      *      * 
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S obzirom na sva gore navedena razmatranja, EU napominje da u ovoj fazi nisu potrebni daljnji 

pregovori o ovome poglavlju. 

Praćenje napretka u području usklađivanja s pravnom stečevinom i njezine provedbe nastavit će se 

kroz cijelo vrijeme trajanja pregovora. EU ističe da će osobitu pozornost posvetiti praćenju svih 

gore navedenih specifičnih pitanja kako bi se u Hrvatskoj osigurala administrativna sposobnost za 

provedbu pravne stečevine iz područja informacijskoga društva i medija. Završna ocjena 

usklađenosti hrvatskoga zakonodavstva s pravnom stečevinom te provedbene sposobnosti može se 

dati tek u kasnijoj fazi pregovora. Uz sve informacije koje EU može zatražiti za potrebe pregovora 

o ovom poglavlju i koje je potrebno dostaviti Konferenciji, EU poziva Hrvatsku da Vijeću za 

stabilizaciju i pridruživanje redovito pruža detaljne informacije u pisanom obliku o napretku u 

području provedbe pravne stečevine. 

S obzirom na sva gore navedena razmatranja, EU će se, po potrebi, u odgovarajućem trenutku 

vratiti na ovo poglavlje. 

Nadalje, EU podsjeća da će u razdoblju od 1. rujna 2008. do zatvaranja pregovora možda nastati 

nova pravna stečevina. 
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