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NAPAKA 

k poročilu 

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi 

osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih 

podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES 

(COM(2017)0008 – C8-0008/2017 – 2017/0002(COD)) 

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

Poročevalka: Cornelia Ernst 

A8-0313/2017 

 

Predlog spremembe 41 se črta, ker je bilo besedilo predloga spremembe prestavljeno v 

predlog spremembe 44. 

(Zadeva vse jezikovne različice.) 

Predlog spremembe 100 se glasi: 

Predlog spremembe 100 

Predlog uredbe 

Člen 69 m (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 69m 

 Pravica do popravka ali izbrisa 

operativnih osebnih podatkov in omejitve 

obdelave 

 1. Vsak posameznik, na katerega se 

nanašajo osebni podatki, ima pravico 
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doseči, da agencije in misije Unije brez 

nepotrebnega odlašanja popravijo netočne 

operativne osebne podatke v zvezi z njim. 

Posameznik, na katerega se nanašajo 

osebni podatki, ima ob upoštevanju 

namenov obdelave pravico do dopolnitve 

nepopolnih operativnih osebnih podatkov, 

vključno s predložitvijo dopolnilne izjave. 

Agencije in misije Unije brez 

nepotrebnega odlašanja izbrišejo 

operativne osebne podatke, posameznik, 

na katerega se nanašajo osebni podatki, 

pa ima pravico pri agencijah in misije 

Unije doseči izbris operativnih osebnih 

podatkov o njem brez nepotrebnega 

odlašanja, kadar obdelava krši člene 69b, 

52b ali 69h ali kadar je treba operativne 

osebne podatke izbrisati zaradi skladnosti 

s pravno obveznostjo, ki velja za agencije 

in misije Unije. 

 Agencije in misije Unije namesto izbrisa 

omeji obdelavo, kadar: 

 (a) posameznik, na katerega se 

nanašajo operativni osebni podatki, 

izpodbija njihovo natančnost in ni mogoče 

preveriti, ali so podatki natančni ali ne, ali 

 (b) je treba operativne osebne podatke 

ohraniti za namene dokazovanja. 

 2. Če je obdelava omejena v skladu s 

točko (a) drugega pododstavka 

odstavka 1, agencije in misije Unije pred 

preklicem omejitve obdelave obvestijo 

posameznika, na katerega se nanašajo 

osebni podatki. Omejeni podatki se 

obdelujejo le za namen, zaradi katerega 

niso bili izbrisani. 

 3. Agencije in misije Unije pisno 

obvestijo posameznika, na katerega se 

nanašajo osebni podatki, o vsaki zavrnitvi 

popravka ali izbrisa operativnih osebnih 

podatkov ali omejitve obdelave ter o 

razlogih za zavrnitev. Agencije in misije 

Unije lahko popolnoma ali delno omejijo 

obveznost sporočanja teh informacij, če je 

taka omejitev ob upoštevanju temeljnih 

pravic in zakonitih interesov zadevnega 

posameznika v demokratični družbi 
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potreben in sorazmeren ukrep za: 

 (a) preprečitev oviranja uradnih in 

zakonitih poizvedb, preiskav, ali 

postopkov; 

 (b) preprečitev poseganja v 

preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje 

ali pregon kaznivih dejanj ali v 

izvrševanje kazni; 

 (c) zaščito javne varnosti držav članic; 

 (d) zaščito nacionalne varnosti držav 

članic; 

 (e) zaščito pravic in svoboščin drugih. 

 4. Agencije in misije Unije obvestijo 

posameznika, na katerega se nanašajo 

osebni podatki, o možnosti vložitve 

pritožbe pri Evropskem nadzorniku za 

varstvo podatkov ali možnosti 

uveljavljanja pravnih sredstev na Sodišču 

Evropske unije. 

 5. Agencije in misije Unije o 

popravku netočnih operativnih osebnih 

podatkov obvestijo pristojni organ, ki je 

posredoval netočne operativne osebne 

podatke.  

 6. Če so bili operativni osebni podatki 

na podlagi odstavkov 1, 2 in 3 popravljeni 

ali izbrisani ali je bila njihova obdelava 

omejena, agencije in misije Unije o tem 

uradno obvestijo uporabnike, in jim 

sporočijo, da morajo popraviti ali izbrisati 

operativne osebne podatke, za katere so 

odgovorni, ali omejiti njihovo obdelavo. 

(Zadeva vse jezikovne različice.) 

 


