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12.12.2018 B8-0561/1 

Predlog spremembe  1 

Michał Boniv imenu skupine PPE 

 

Predlog resolucije B8-0561/2018 

Claude Moraes 

v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

Ustreznost varstva osebnih podatkov, ki ga zagotavlja Japonska 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava M 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

M. ker Komisija navaja, da bodo 

dodatna pravila pravno zavezujoča za vse 

gospodarske subjekte, ki ravnajo z 

osebnimi podatki in prejmejo osebne 

podatke, prenesene iz EU na podlagi sklepa 

o ustreznosti, tako da bodo morali 

spoštovati ta pravila in s tem povezane 

pravice in obveznosti, ter da bodo ta 

pravila lahko izvrševali urad za varstvo 

osebnih informacij in japonska sodišča; ker 

nekateri japonski strokovnjaki dvomijo, 

da so ta dodatna pravila zavezujoča; 

M. ker bodo dodatna pravila pravno 

zavezujoča za vse gospodarske subjekte, ki 

ravnajo z osebnimi podatki in prejmejo 

osebne podatke, prenesene iz EU na 

podlagi sklepa o ustreznosti, tako da bodo 

morali spoštovati ta pravila in s tem 

povezane pravice in obveznosti, ter da 

bodo ta pravila lahko izvrševali urad za 

varstvo osebnih informacij in japonska 

sodišča; 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/2 

Predlog spremembe  2 

Michał Boni 

v imenu skupine PPE 

 

Predlog resolucije B8-0561/2018 

Claude Moraes 

v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

Ustreznost varstva osebnih podatkov, ki ga zagotavlja Japonska 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

7. ugotavlja, da vsebinsko področje 

ugotavljanja ustreznosti v členu 1 osnutka 

izvedbenega sklepa ni dovolj opredeljeno, 

saj so iz vsebinskega področja uporabe 

zakona o varstvu osebnih informacij 

izključene nekatere kategorije poslovnih 

dejavnosti in dejavnosti obdelave; poziva 

Komisijo, naj bolj podrobno pojasni, kako 

ta izključitev vpliva na osebne podatke 

EU, ki se prenesejo na Japonsko, in naj v 

členu 1 osnutka izvedbenega sklepa jasno 

opredeli, na katere prenose osebnih 

podatkov EU se nanaša sklep o 
ustreznosti, in navede, da se pri prenosu 

ročno obdelanih osebnih podatkov mora 

nanašati na operacije obdelave, če se bodo 

ti podatki na Japonskem nadalje 

elektronsko obdelovali; 

7. ugotavlja, da so bile kategorije 

poslovnih dejavnosti in dejavnosti 

obdelave, ki so izključene iz vsebinskega 

področja uporabe zakona o varstvu osebnih 

informacij, izrecno izključene iz področja 

ugotavljanja ustreznosti; 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/3 

Predlog spremembe  3 

Michał Boni 

v imenu skupine PPE 

 

Predlog resolucije B8-0561/2018 

Claude Moraes 

v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

Ustreznost varstva osebnih podatkov, ki ga zagotavlja Japonska 

Predlog resolucije 

Odstavek 17 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

17. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da za 

razliko od prava EU niti japonski zakon o 

varstvu osebnih informacij niti smernice ne 

vsebujejo pravnih določb v zvezi z 

avtomatiziranim sprejemanjem odločitev in 

profiliranjem in da to zadevo urejajo le 

nekateri sektorski predpisi, ki ne 

zagotavljajo celovitega splošnega pravnega 

okvira s temeljito in dobro zaščito pred 

avtomatiziranim sprejemanjem odločitev in 

profiliranjem; poziva Komisijo, naj 

pokaže, kako se to rešuje v japonskem 

okviru za varstvo podatkov, da se bo 

zagotovila enaka raven zaščite; meni, da 

je to glede na nedavne primere 

profiliranja (Facebook/Cambridge 

Analytica) še posebej pomembno; 

17. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da za 

razliko od prava EU niti japonski zakon o 

varstvu osebnih informacij niti smernice ne 

vsebujejo pravnih določb v zvezi z 

avtomatiziranim sprejemanjem odločitev in 

profiliranjem in da to zadevo urejajo le 

nekateri sektorski predpisi, ki ne 

zagotavljajo celovitega splošnega pravnega 

okvira s temeljito in dobro zaščito pred 

avtomatiziranim sprejemanjem odločitev in 

profiliranjem; opozarja pa, da ti sektorski 

predpisi zadevajo sektorje, za katere je ta 

vrsta obdelave najpomembnejša v okviru 

mednarodnih prenosov, na primer za 

finančni sektor; 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/4 

Predlog spremembe  4 

Michał Boni 

v imenu skupine PPE 

 

Predlog resolucije B8-0561/2018 

Claude Moraes 

v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

Ustreznost varstva osebnih podatkov, ki ga zagotavlja Japonska 

Predlog resolucije 

Odstavek 19 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

19. meni, da bi pri nadaljnjih prenosih 

podatkov kombinacija določb zakona o 

varstvu osebnih informacij in dodatnih 

pravil sicer zagotavljala višjo raven 

varstva kot čezmejna pravila za varstvo 

zasebnosti Skupine za azijsko-pacifiško 

gospodarsko sodelovanje, vendar pri 

rešitvi v dodatnih pravilih, ki vključuje 

zahtevo za pridobitev predhodne privolitve 

posameznika iz EU, na katerega se 

nanašajo osebni podatki, za odobritev 
nadaljnjega prenosa tretji stranki v tuji 

državi, manjkajo bistveni elementi, ki bi 

posamezniku, na katerega se nanašajo 

podatki, omogočali, da izrazi privolitev, saj 

ni izrecno opredeljeno, kaj zajema pojem 

„informacije o okoliščinah prenosa, ki jih 

posameznik, na katerega se nanašajo 

podatki, potrebuje pri odločanju o 

privolitvi“ v skladu s členom 13 splošne 

uredbe o varstvu podatkov, kot je ciljna 

država nadaljnjega prenosa podatkov; 

dodaja, da v osnutku izvedbenega sklepa 

niso razložene posledice za posameznika, 

če ne privoli v nadaljnji prenos svojih 

osebnih podatkov; 

19. poziva Komisijo, naj pojasni, ali 

pri rešitvi v dodatnih pravilih v zvezi z 

odobritvijo nadaljnjega prenosa tretji 

stranki v tuji državi, manjkajo bistveni 

elementi, ki bi posamezniku, na katerega se 

nanašajo podatki, omogočali, da izrazi 

privolitev, saj ni izrecno opredeljeno, kaj 

zajema pojem „informacije o okoliščinah 

prenosa, ki jih posameznik, na katerega se 

nanašajo podatki, potrebuje pri odločanju o 

privolitvi“ v skladu s členom 13 splošne 

uredbe o varstvu podatkov, kot je ciljna 

država nadaljnjega prenosa podatkov; 

poziva Komisijo, naj nadalje pojasni 
posledice za posameznika, če ne privoli v 

nadaljnji prenos svojih osebnih podatkov; 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/5 

Predlog spremembe  5 

Michał Boni 

v imenu skupine PPE 

 

Predlog resolucije B8-0561/2018 

Claude Moraes 

v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

Ustreznost varstva osebnih podatkov, ki ga zagotavlja Japonska 

Predlog resolucije 

Odstavek 23 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

23. ugotavlja, da lahko gospodarski 

subjekti v skladu z japonskim zakonom o 

varstvu osebnih informacij, s katerimi 

razpolagajo upravni organi, podatke 

prostovoljno posredujejo organom 

kazenskega pregona; poudarja, da v splošni 

uredbi o varstvu podatkov in policijski 

direktivi to ni predvideno, in ga skrbi, da 

morda tudi ni skladno s standardom „v 

bistvenem enakovredne“ ravni varstva, kot 

ga zagotavlja splošna uredba o varstvu 

podatkov; 

23. ugotavlja, da lahko gospodarski 

subjekti v skladu z japonskim zakonom o 

varstvu osebnih informacij, s katerimi 

razpolagajo upravni organi, podatke 

prostovoljno posredujejo organom 

kazenskega pregona; poudarja, da v splošni 

uredbi o varstvu podatkov in policijski 

direktivi to ni predvideno, ter poziva 

Komisijo, naj oceni, ali je to v skladu s 

standardom „v bistvenem enakovredne“ 

ravni varstva, kot ga zagotavlja splošna 

uredba o varstvu podatkov; 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/6 

Predlog spremembe  6 

Michał Boni 

v imenu skupine PPE 

 

Predlog resolucije B8-0561/2018 

Claude Moraes 

v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

Ustreznost varstva osebnih podatkov, ki ga zagotavlja Japonska 

Predlog resolucije 

Odstavek 24 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

24. je seznanjen s poročili v medijih o 

japonskem direktoratu za obveščevalno 

dejavnost pri zaznavanju signalov, ki 

zaposluje približno 1700 ljudi in ima 

najmanj šest nadzornih sistemov, ki ves čas 

spremljajo telefonske pogovore, 

elektronska sporočila in druga 

komunikacijska1; je zaskrbljen, ker ta 

element neselektivnega množičnega 

nadzora v osnutku izvedbenega sklepa 

sploh ni omenjen; poziva Komisijo, naj 

zagotovi več informacij o japonskem 

množičnem nadzoru; je zelo zaskrbljen, da 

ta množični nadzor ne bo ustrezal 

merilom, ki jih je s sodbo v zadevi 

Schrems določilo Sodišče Evropske unije 

(Zadeva C-362/14); 

24. je seznanjen s poročili v medijih o 

japonskem direktoratu za obveščevalno 

dejavnost pri zaznavanju signalov, ki 

zaposluje približno 1700 ljudi in ima 

najmanj šest nadzornih sistemov, ki ves čas 

spremljajo telefonske pogovore, 

elektronska sporočila in druga 

komunikacijska sredstva1, in je 

obveščevalna agencija japonskih vojaških 

sil, katere glavna naloga je med drugim 

spremljati radijsko in satelitsko 

komunikacijo sovražnih vojaških sil; je 

zaskrbljen, ker ta element neselektivnega 

množičnega nadzora v osnutku 

izvedbenega sklepa ni omenjen; poziva 

Komisijo, naj zagotovi več informacij o 

japonskem množičnem nadzoru; ugotavlja 

pa, da je japonska vlada po prenosu 

izključila vse oblike množičnega in 

neselektivnega zbiranja in dostopa do 

osebnih podatkov, ki jih obravnava 

nosilec dejavnosti; 

1 Ryan Gallagher, The Untold Story of 

Japan’s Secret Spy Agency (Skrivnost 

japonske vohunske agencije), The 

Intercept, 19. maj 2018, 
https://theintercept.com/2018/05/19/japan-dfs-

surveillance-agency/ 

1 Ryan Gallagher, The Untold Story of 

Japan’s Secret Spy Agency (Skrivnost 

japonske vohunske agencije), The 

Intercept, 19. maj 2018, 
https://theintercept.com/2018/05/19/japan-dfs-

surveillance-agency/ 

Or. en 
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