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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Načelo, da ima vsakdo pravico do varstva osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, je določeno 
v členu 16(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). Posebna pravna podlaga za 
sprejetje pravil o varstvu osebnih podatkov je uvedena v členu 16(2) PDEU. Poleg tega člen 8 
Listine Evropske unije o temeljnih pravicah zagotavlja varstvo osebnih podatkov kot temeljno 
pravico. 

Pravica do varstva osebnih podatkov velja tudi za obdelavo osebnih podatkov v institucijah, 
organih, uradih in agencijah EU. Uredba (ES) št. 45/2001, osrednji del veljavne zakonodaje 
EU o varstvu osebnih podatkov v institucijah Unije, je bila sprejeta leta 2001 z dvema 
ciljema: varstvo temeljne pravice do varstva podatkov in zagotovitev prostega pretoka 
osebnih podatkov v vsej Uniji. 

Evropski parlament in Svet sta 27. aprila 2016 sprejela Uredbo (EU) 2016/697 o varstvu 
posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o 
razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov). Splošna uredba o 
varstvu podatkov se bo začela uporabljati 25. maja 2018. Ta uredba poziva k prilagoditvi 
Uredbe (ES) št. 45/2001 načelom in pravilom iz Uredbe (EU) 2016/679, da se zagotovi trden 
in usklajen okvir varstva podatkov v Uniji in omogoči sočasna uporaba obeh instrumentov. 

Komisija je v predlogu uvedla potrebne spremembe, da se uredba iz leta 2001 pravično in 
uravnoteženo prilagodi Splošni uredbi o varstvu podatkov. Vendar predlog v eni točki, in 
sicer v zvezi s starostjo za privolitev mladoletnikov, neutemeljeno odstopa od Splošne uredbe 
o varstvu podatkov.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za pravne zadeve poziva Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 
zadeve kot pristojni odbor, da upošteva naslednji predlog spremembe:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Varstvo posameznikov pri obdelavi 
osebnih podatkov je temeljna pravica. V 
členu 8(1) Listine Evropske unije o 
temeljnih pravicah (v nadaljnjem besedilu: 
Listina) in členu 16(1) Pogodbe o 
delovanju Evropske unije (PDEU) je 
določeno, da ima vsakdo pravico do 
varstva osebnih podatkov, ki se nanašajo 

(1) Varstvo posameznikov pri obdelavi 
osebnih podatkov je temeljna pravica. V 
členu 8(1) Listine Evropske unije o 
temeljnih pravicah (v nadaljnjem besedilu: 
Listina) in členu 16(1) Pogodbe o 
delovanju Evropske unije (PDEU) je 
določeno, da ima vsakdo pravico do 
varstva osebnih podatkov, ki se nanašajo 
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nanj. nanj. Ta pravica je zajamčena tudi v 
členu 8 Evropske konvencije o človekovih 
pravicah.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Uredba (ES) št. 45/2001 
Evropskega parlamenta in Sveta11

posameznikom zagotavlja pravno izvršljive 
pravice, določa obveznosti upravljavcev pri 
obdelavi osebnih podatkov v institucijah in 
organih Skupnosti ter ustanovi neodvisni 
nadzorni organ (Evropski nadzornik za 
varstvo podatkov), ki je odgovoren za 
spremljanje obdelave osebnih podatkov v 
institucijah in organih Unije. Vendar se ne 
uporablja za obdelavo osebnih podatkov v 
okviru dejavnosti institucij in organov 
Unije zunaj področja uporabe prava Unije.

(2) Uredba (ES) št. 45/2001 
Evropskega parlamenta in Sveta11

posameznikom zagotavlja pravno izvršljive 
pravice, določa obveznosti upravljavcev pri 
obdelavi osebnih podatkov v institucijah in 
organih Skupnosti ter ustanovi neodvisni 
nadzorni organ (Evropski nadzornik za 
varstvo podatkov), ki je odgovoren za 
spremljanje obdelave osebnih podatkov v 
institucijah in organih Unije. Hkrati se z 
Uredbo (ES) št. 45/2001 skuša doseči dva 
cilja: varstvo temeljne pravice do varstva 
podatkov in zagotovitev prostega pretoka 
osebnih podatkov v vsej Uniji. Vendar se 
ne uporablja za obdelavo osebnih podatkov 
v okviru dejavnosti institucij in organov 
Unije zunaj področja uporabe prava Unije.

_________________ _______________

11 Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 
2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi 
osebnih podatkov v institucijah in organih 
Skupnosti in o prostem pretoku takih 
podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1).

11 Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 
2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi 
osebnih podatkov v institucijah in organih 
Skupnosti in o prostem pretoku takih 
podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1).

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Zaradi usklajenega pristopa k 
varstvu osebnih podatkov v vsej Uniji in 
prostega pretoka osebnih podatkov v Uniji 

(5) Zaradi usklajenega pristopa k 
varstvu osebnih podatkov v vsej Uniji in 
prostega pretoka osebnih podatkov v Uniji 
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je treba pravila o varstvu podatkov za 
institucije in organe Unije čim bolj
uskladiti s pravili o varstvu podatkov, 
sprejetimi za javni sektor v državah 
članicah. Kadar določbe te uredbe temeljijo 
na istem konceptu kot določbe Uredbe 
(EU) 2016/679, bi bilo treba navedeni 
določbi razlagati enotno, zlasti ker bi bilo 
treba sistematiko te uredbe razumeti kot 
enakovredno sistematiki Uredbe (EU) 
2016/679.

je treba pravila o varstvu podatkov za 
institucije, organe, urade in agencije Unije
uskladiti s pravili o varstvu podatkov, 
sprejetimi za javni sektor v državah 
članicah. Kadar določbe te uredbe temeljijo 
na istem konceptu kot določbe Uredbe 
(EU) 2016/679, bi bilo treba v skladu s 
sodno prakso sodišča Evropske unije1a

navedeni določbi razlagati enotno, zlasti 
ker bi bilo treba sistematiko te uredbe 
razumeti kot enakovredno sistematiki 
Uredbe (EU) 2016/679.

_________________

1a Sodba Sodišča z dne 11. septembra 
2010 v zadevi Komisija proti Nemčiji, C-
518/07, ECLI:EU:C:2014:125, točki 26 in 
28.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Kadar ustanovitveni akt agencije 
Unije, ki izvaja dejavnosti s področja 
uporabe poglavij 4 in 5 naslova V 
Pogodbe, določa samostojno ureditev na 
področju varstva podatkov za obdelavo 
operativnih osebnih podatkov, ta uredba ne 
bi smela vplivati na take ureditve. Vendar 
bi morala Komisija v skladu s členom 62 
Direktive (EU) 2016/680 do 6. maja 2019 
pregledati akte Unije, ki urejajo obdelavo 
osebnih podatkov, ki jih pristojni organi 
obdelujejo za namene preprečevanja, 
preiskovanja, odkrivanja ali pregona 
kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih 
sankcij, vključno z varovanjem pred 
grožnjami javni varnosti in njihovim 
preprečevanjem, ter, kjer je primerno, 
podati ustrezne predloge za spremembo 
navedenih aktov, da se zagotovi skladen 
pristop k varstvu osebnih podatkov na 
področju pravosodnega sodelovanja v 
kazenskih zadevah in policijskega 

(10) Kadar ustanovitveni akt agencije 
Unije, ki izvaja dejavnosti s področja 
uporabe poglavij 4 in 5 naslova V 
Pogodbe, določa samostojno ureditev na 
področju varstva podatkov za obdelavo 
operativnih osebnih podatkov, ta uredba ne 
bi smela vplivati na take ureditve, če so 
skladne z določbami Uredbe (EU) 
2016/679. Vendar bi morala Komisija v 
skladu s členom 62 Direktive (EU) 
2016/680 do 6. maja 2019 pregledati akte 
Unije, ki urejajo obdelavo osebnih 
podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo 
za namene preprečevanja, preiskovanja, 
odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali 
izvrševanja kazenskih sankcij, vključno z 
varovanjem pred grožnjami javni varnosti 
in njihovim preprečevanjem, ter, kjer je 
primerno, podati ustrezne predloge za 
spremembo navedenih aktov, da se 
zagotovi skladen pristop k varstvu osebnih 
podatkov na področju pravosodnega 
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sodelovanja. sodelovanja v kazenskih zadevah in 
policijskega sodelovanja.

Obrazložitev

Vsaka ureditev varstva podatkov bi morala biti skladna s splošno uredbo o varstvu podatkov.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Privolitev bi morala biti dana z 
jasnim pritrdilnim dejanjem, ki pomeni, da 
je posameznik, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, prostovoljno, specifično, 
ozaveščeno in nedvoumno izrazil soglasje 
k obdelavi osebnih podatkov v zvezi z 
njim, kot je s pisno, tudi z elektronskimi 
sredstvi, ali ustno izjavo. To lahko 
vključuje označitev okenca ob obisku 
spletnega mesta, izbiro tehničnih nastavitev 
za storitve informacijske družbe ali katero 
koli drugo izjavo ali ravnanje, ki v tem 
okviru jasno kaže na to, da posameznik, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, 
sprejema predlagano obdelavo svojih 
osebnih podatkov. Molk, vnaprej označena 
okenca ali nedejavnost zato ne pomenijo 
privolitve. Privolitev bi morala zajemati 
vse dejavnosti obdelave, izvedene v isti 
namen ali namene. Kadar je obdelava 
večnamenska, bi bilo treba privolitev dati 
za vse namene obdelave. Če je privolitev 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, dana na podlagi zahteve z 
elektronskimi sredstvi, mora biti zahteva 
jasna in natančna, prav tako pa ne sme po 
nepotrebnem ovirati uporabe storitve, za 
katero se zagotavlja.

(14) Privolitev bi morala biti dana z 
jasnim pritrdilnim dejanjem, ki pomeni, da 
je posameznik, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, prostovoljno, specifično, 
ozaveščeno in nedvoumno izrazil soglasje 
k obdelavi osebnih podatkov v zvezi z 
njim, kot je s pisno, tudi z elektronskimi 
sredstvi, ali ustno izjavo. To lahko 
vključuje označitev okenca ob obisku 
spletnega mesta, izbiro tehničnih nastavitev 
za storitve informacijske družbe ali katero 
koli drugo izjavo ali ravnanje, ki v tem 
okviru jasno kaže na to, da posameznik, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, 
sprejema predlagano obdelavo svojih 
osebnih podatkov. Molk, vnaprej označena 
okenca ali nedejavnost zato ne pomenijo 
privolitve. Privolitev bi morala zajemati 
vse dejavnosti obdelave, izvedene v isti 
namen ali namene. Kadar je obdelava 
večnamenska, bi bilo treba privolitev dati 
za vse namene obdelave. Če je privolitev 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, dana na podlagi zahteve z 
elektronskimi sredstvi, mora biti zahteva 
jasna in natančna, prav tako pa ne sme po 
nepotrebnem ovirati uporabe storitve, za 
katero se zagotavlja. Hkrati bi moral imeti 
posameznik, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, pravico, da privolitev 
kadar koli prekliče, ne da bi to vplivalo na 
zakonitost obdelave na podlagi privolitve 
pred njenim preklicem.
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Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Pravo Unije, vključno z notranjimi 
predpisi iz te uredbe, bi moralo biti jasno 
in natančno, njegova uporaba pa 
predvidljiva za osebe, na katere se nanaša, 
v skladu s sodno prakso Sodišča Evropske 
unije in Evropskega sodišča za človekove 
pravice.

(18) Pravo Unije bi moralo biti jasno in 
natančno, njegova uporaba pa predvidljiva 
za osebe, na katere se nanaša, v skladu s 
sodno prakso Sodišča Evropske unije in 
Evropskega sodišča za človekove pravice.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Posebno varstvo si zaslužijo osebni 
podatki, ki so po svoji naravi posebej 
občutljivi z vidika temeljnih pravic in 
svoboščin, saj bi lahko okoliščine njihove 
obdelave resno ogrozile temeljne pravice in 
svoboščine. Ti osebni podatki bi morali 
vključevati osebne podatke, ki razkrivajo 
rasno ali etnično poreklo, pri čemer 
uporaba pojma „rasno poreklo“ v tej uredbi 
ne pomeni, da Unija priznava teorije, ki 
poskušajo dokazati obstoj različnih 
človeških ras. Obdelava fotografij se ne bi 
smela sistematično šteti za obdelavo 
posebnih vrst osebnih podatkov, saj 
spadajo v opredelitev biometričnih 
podatkov le, kadar so obdelane s posebnimi 
tehničnimi sredstvi, ki omogočajo 
edinstveno identifikacijo ali avtentikacijo 
posameznika. Poleg posebnih zahtev za 
obdelavo občutljivih podatkov bi morala 
veljati splošna načela in druga pravila iz te 
uredbe, zlasti glede pogojev zakonite 
obdelave. Izrecno bi morala biti določena 
odstopanja od splošne prepovedi obdelave 
takšnih posebnih vrst osebnih podatkov, 
med drugim kadar posameznik, na katerega 

(23) Posebno varstvo si zaslužijo osebni 
podatki, ki so po svoji naravi posebej 
občutljivi z vidika temeljnih pravic in 
svoboščin, saj bi lahko okoliščine njihove 
obdelave resno ogrozile temeljne pravice in 
svoboščine. Taki osebni podatki se ne bi 
smeli obdelovati, razen če je njihova 
obdelava dovoljena za posebne primere, 
določene v tej uredbi. Ti osebni podatki bi 
morali vključevati osebne podatke, ki 
razkrivajo rasno ali etnično poreklo, pri 
čemer uporaba pojma „rasno poreklo“ v tej 
uredbi ne pomeni, da Unija priznava 
teorije, ki poskušajo dokazati obstoj 
različnih človeških ras. Obdelava fotografij 
se ne bi smela sistematično šteti za 
obdelavo posebnih vrst osebnih podatkov, 
saj spadajo v opredelitev biometričnih 
podatkov le, kadar so obdelane s posebnimi 
tehničnimi sredstvi, ki omogočajo 
edinstveno identifikacijo ali avtentikacijo 
posameznika. Poleg posebnih zahtev za 
obdelavo občutljivih podatkov bi morala 
veljati splošna načela in druga pravila iz te 
uredbe, zlasti glede pogojev zakonite 
obdelave. Izrecno bi morala biti določena 
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se nanašajo osebni podatki, da izrecno 
privolitev, ali glede posebnih potreb, zlasti 
kadar se obdelava izvaja v okviru zakonitih 
dejavnosti nekaterih združenj ali ustanov, 
katerih namen je omogočiti uresničevanje 
temeljnih svoboščin.

odstopanja od splošne prepovedi obdelave 
takšnih posebnih vrst osebnih podatkov, 
med drugim kadar posameznik, na katerega 
se nanašajo osebni podatki, da izrecno
privolitev, ali glede posebnih potreb, zlasti 
kadar se obdelava izvaja v okviru zakonitih 
dejavnosti nekaterih združenj ali ustanov, 
katerih namen je omogočiti uresničevanje 
temeljnih svoboščin.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23a) Posebne kategorije osebnih 
podatkov, ki zahtevajo višjo raven varstva, 
se lahko obdelujejo samo v zdravstvene 
namene, kadar je to potrebno, da se ti 
nameni dosežejo v korist fizičnih oseb in 
družbe kot celote, zlasti v okviru 
upravljanja zdravstvenih storitev in 
sistemov ali storitev in sistemov 
socialnega varstva. Zato bi bilo treba v tej 
uredbi ob upoštevanju posebnih potreb 
določiti usklajene pogoje za obdelavo 
posebnih vrst osebnih podatkov v zvezi z 
zdravjem, zlasti kadar take podatke v 
določene namene v zvezi z zdravjem 
obdelujejo osebe, za katere velja pravna 
obveznost varovanja poklicne skrivnosti. 
V pravu Unije bi bilo treba določiti 
posebne in ustrezne ukrepe za zaščito 
temeljnih pravic in osebnih podatkov 
fizičnih oseb.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Obdelava posebnih vrst osebnih 
podatkov je lahko potrebna iz razlogov 

(24) Obdelava posebnih vrst osebnih 
podatkov je lahko potrebna iz razlogov 
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javnega interesa na področju javnega 
zdravja brez privolitve posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki. Za 
takšno obdelavo bi morali veljati ustrezni 
in posebni ukrepi za varstvo pravic in 
svoboščin posameznikov. V zvezi s tem bi 
bilo treba pojem „javno zdravje“ razlagati, 
kakor je opredeljen v Uredbi (ES) št. 
1338/2008 Evropskega parlamenta in 
Sveta15, kjer pomeni vse elemente, 
povezane z zdravjem, in sicer zdravstveno 
stanje, vključno z obolevnostjo in 
invalidnostjo, determinante, ki vplivajo na 
zdravstveno stanje, potrebe zdravstvenega 
varstva, vire, namenjene zdravstvenemu 
varstvu, zagotavljanje in splošni dostop do 
zdravstvenega varstva, pa tudi izdatke in 
financiranje zdravstvenega varstva ter 
vzroke smrtnosti. Zaradi take obdelave
podatkov v zvezi z zdravjem iz razlogov 
javnega interesa tretje osebe ne bi smele 
obdelovati osebnih podatkov v druge 
namene.

javnega interesa na področju javnega 
zdravja brez privolitve posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki. Za 
takšno obdelavo bi morali veljati 
sorazmerni, ustrezni in posebni ukrepi za 
varstvo pravic in svoboščin posameznikov. 
V zvezi s tem bi bilo treba pojem „javno 
zdravje“ razlagati, kakor je opredeljen v 
Uredbi (ES) št. 1338/2008 Evropskega 
parlamenta in Sveta15, kjer pomeni vse 
elemente, povezane z zdravjem, in sicer 
zdravstveno stanje, vključno z
obolevnostjo in invalidnostjo, 
determinante, ki vplivajo na zdravstveno 
stanje, potrebe zdravstvenega varstva, vire, 
namenjene zdravstvenemu varstvu, 
zagotavljanje in splošni dostop do 
zdravstvenega varstva, pa tudi izdatke in 
financiranje zdravstvenega varstva ter 
vzroke smrtnosti. Taka obdelava podatkov 
v zvezi z zdravjem iz razlogov javnega 
interesa ne bi smela povzročiti obdelave v 
druge namene.

_________________ _________________

15 Uredba (ES) št. 1338/2008 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 
2008 o statističnih podatkih Skupnosti v 
zvezi z javnim zdravjem ter zdravjem in 
varnostjo pri delu (UL L 354, 31.12.2008, 
str. 70).

15 Uredba (ES) št. 1338/2008 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 
2008 o statističnih podatkih Skupnosti v 
zvezi z javnim zdravjem ter zdravjem in 
varnostjo pri delu (UL L 354, 31.12.2008, 
str. 70).

Obrazložitev

Zdravstveni podatki so posebej občutljivi, zato je treba njihovo obdelavo omejiti na nujno 
potrebno. Takšni podatki zlasti ne smejo končati v posesti tretjih oseb, ki bi jih nadalje 
obdelali.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 37 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

S pravnimi akti, sprejetimi na podlagi 
Pogodb ali notranjih predpisov institucij 
in organov Unije, se lahko uvedejo 

S pravnimi akti, sprejetimi na podlagi 
Pogodb, se lahko uvedejo omejitve glede 
posebnih načel in pravic do obveščenosti, 
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omejitve glede posebnih načel in pravic do 
obveščenosti, dostopa in popravka ali 
izbrisa osebnih podatkov, pravice do 
prenosljivosti podatkov, zaupnosti 
elektronskih sporočil in sporočanja o 
kršitvi varstva osebnih podatkov 
posamezniku, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, in določenih s tem 
povezanih obveznosti upravljavcev, če je 
to v demokratični družbi potrebno in 
sorazmerno zaradi zaščite javne varnosti, 
preprečevanja, preiskovanja in pregona 
kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih 
sankcij, vključno z varovanjem pred 
grožnjami javni varnosti in njihovim 
preprečevanjem, vključno z zaščito 
človeškega življenja, zlasti pri odzivu na 
naravne nesreče ali nesreče, ki jih povzroči 
človek, notranje varnosti institucij in 
organov Unije, drugih pomembnih ciljev v 
splošnem javnem interesu Unije ali države 
članice, zlasti pomembnega gospodarskega 
ali finančnega interesa Unije ali države 
članice, vodenja javnih registrov iz 
razlogov splošnega javnega interesa ali 
varstva posameznika, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, ali pravic in 
svoboščin drugih, vključno s socialnim
varstvom, javnim zdravjem in 
humanitarnimi nameni.

dostopa in popravka ali izbrisa osebnih 
podatkov, pravice do prenosljivosti 
podatkov, zaupnosti elektronskih sporočil 
in sporočanja o kršitvi varstva osebnih 
podatkov posamezniku, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, in določenih s tem 
povezanih obveznosti upravljavcev, če je 
to v demokratični družbi potrebno in 
sorazmerno zaradi zaščite javne varnosti, 
preprečevanja, preiskovanja in pregona 
kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih 
sankcij, vključno z varovanjem pred 
grožnjami javni varnosti in njihovim 
preprečevanjem, vključno z zaščito 
človeškega življenja, zlasti pri odzivu na 
naravne nesreče ali nesreče, ki jih povzroči 
človek, notranje varnosti institucij in 
organov Unije, drugih pomembnih ciljev v 
splošnem javnem interesu Unije ali države 
članice, zlasti pomembnega gospodarskega 
ali finančnega interesa Unije ali države 
članice, vodenja javnih registrov iz 
razlogov splošnega javnega interesa ali 
varstva posameznika, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, ali pravic in 
svoboščin drugih, vključno s socialnim 
varstvom, javnim zdravjem in 
humanitarnimi nameni.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Uvodna izjava 37 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar se možnost take omejitve ne 
zagotovi v pravnih aktih, sprejetih na 
podlagi Pogodb ali notranjih predpisov 
institucij in organov Unije, lahko zadevne 
institucije in organi v posebnem primeru 
uvedejo začasno omejitev posebnih načel 
in pravic posameznika, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, če taka omejitev 
spoštuje bistvo temeljnih pravic in 
svoboščin ter je v zvezi s posebnim 

črtano
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dejanjem obdelave potreben in 
sorazmeren ukrep v demokratični družbi 
za zagotavljanje enega ali več ciljev iz 
odstavka 1. O omejitvi bi bilo treba 
obvestiti pooblaščeno osebo za varstvo 
podatkov. Vse omejitve bi morale biti 
skladne z zahtevami iz Listine in Evropske 
konvencije o varstvu človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Uvodna izjava 42

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(42) Za dokaz skladnosti s to uredbo bi 
morali upravljavci hraniti evidence o 
dejavnostih obdelave, za katere so 
odgovorni, obdelovalci pa bi morali hraniti 
evidence o vrstah dejavnosti obdelave, za 
katere so odgovorni. Institucije in organi 
Unije bi morali biti zavezani k sodelovanju 
z Evropskim nadzornikom za varstvo 
podatkov in mu na zahtevo omogočiti 
dostop do svojih evidenc, da bi bile tako 
lahko namenjene spremljanju dejanj 
obdelave. Institucije in organi Unije bi 
morali imeti možnost, da vzpostavijo 
centralni register evidenc svojih dejavnosti 
obdelave. Zaradi preglednosti bi morali 
imeti tudi možnost, da tak register 
objavijo.

(42) Za dokaz skladnosti s to uredbo bi 
morali upravljavci hraniti evidence o 
dejavnostih obdelave, za katere so 
odgovorni, obdelovalci pa bi morali hraniti 
evidence o vrstah dejavnosti obdelave, za 
katere so odgovorni. Institucije in organi 
Unije bi morali biti zavezani k sodelovanju 
z Evropskim nadzornikom za varstvo 
podatkov in mu na zahtevo omogočiti 
dostop do svojih evidenc, da bi bile tako 
lahko namenjene spremljanju dejanj 
obdelave. Institucije in organi Unije bi 
morali imeti možnost, da vzpostavijo 
centralni register evidenc svojih dejavnosti 
obdelave. Zaradi preglednosti bi morali tak 
register objaviti. Posamezniki, na katere
se nanašajo osebni podatki, bi morali 
imeti možnost, da si register ogledajo prek 
pooblaščene osebe za varstvo podatkov, 
pristojne za upravljavca.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Uvodna izjava 46

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(46) Upravljavec bi moral posameznika, 
na katerega se nanašajo osebni podatki, 

(46) Upravljavec bi moral posameznika, 
na katerega se nanašajo osebni podatki,
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brez nepotrebnega odlašanja obvestiti o 
kršitvi varstva osebnih podatkov, kadar je 
verjetno, da bi ta kršitev varstva osebnih 
podatkov lahko povzročila veliko tveganje 
za pravice in svoboščine posameznika, da 
bi se ta lahko ustrezno zavaroval. Sporočilo 
bi moralo vsebovati opis narave kršitve 
varstva osebnih podatkov in priporočila za 
zadevnega posameznika za ublažitev 
morebitnih škodljivih učinkov. 
Posamezniki, na katere se nanašajo osebni 
podatki, bi morali prejeti tako sporočilo, 
kakor hitro je to razumno mogoče in v 
tesnem sodelovanju z Evropskim 
nadzornikom za varstvo podatkov ter ob 
upoštevanju smernic, ki jih je podal 
Evropski nadzornik za varstvo podatkov ali 
drugi ustrezni organi, kot so organi za 
namene preprečevanja, preiskovanja, 
odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj.

brez nepotrebnega odlašanja obvestiti o 
kršitvi varstva osebnih podatkov, kadar je 
verjetno, da bi ta kršitev varstva osebnih 
podatkov lahko povzročila veliko tveganje 
za pravice in svoboščine posameznika, da 
bi se ta lahko ustrezno zavaroval. Sporočilo 
bi moralo biti zaupno in vsebovati opis 
narave kršitve varstva osebnih podatkov in 
priporočila za zadevnega posameznika za 
ublažitev morebitnih škodljivih učinkov. 
Posamezniki, na katere se nanašajo osebni 
podatki, bi morali prejeti tako sporočilo, 
kakor hitro je to razumno mogoče in v 
tesnem sodelovanju z Evropskim 
nadzornikom za varstvo podatkov ter ob 
upoštevanju smernic, ki jih je podal 
Evropski nadzornik za varstvo podatkov ali 
drugi ustrezni organi, kot so organi za 
namene preprečevanja, preiskovanja, 
odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Uvodna izjava 52

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(52) Kadar se osebni podatki prenašajo 
iz institucij in organov Unije upravljavcem, 
obdelovalcem ali drugim prejemnikom v 
tretjih državah ali mednarodnim 
organizacijam, raven varstva 
posameznikov, ki jo v Uniji zagotavlja ta 
uredba, ne bi smela biti ogrožena, tudi v 
primeru nadaljnjih prenosov osebnih 
podatkov iz tretje države ali mednarodne 
organizacije upravljavcem ali 
obdelovalcem v isti ali drugi tretji državi 
ali mednarodni organizaciji. V vsakem 
primeru se lahko prenosi v tretje države in 
mednarodne organizacije izvajajo samo v 
popolni skladnosti s to uredbo. Prenos bi se 
lahko izvedel le, če upravljavec ali 
obdelovalec v skladu z drugimi določbami 
te uredbe izpolnjuje pogoje iz določb te 
uredbe v zvezi s prenosom osebnih 
podatkov v tretje države ali mednarodne 

(52) Kadar se osebni podatki prenašajo 
iz institucij in organov Unije upravljavcem, 
obdelovalcem ali drugim prejemnikom v 
tretjih državah ali mednarodnim 
organizacijam, bi morala biti zagotovljena 
raven varstva posameznikov, ki jo v Uniji 
zagotavlja ta uredba, tudi v primeru 
nadaljnjih prenosov osebnih podatkov iz 
tretje države ali mednarodne organizacije 
upravljavcem ali obdelovalcem v isti ali 
drugi tretji državi ali mednarodni 
organizaciji. V vsakem primeru se lahko 
prenosi v tretje države in mednarodne 
organizacije izvajajo samo v popolni 
skladnosti s to uredbo, Uredbo (EU) 
2016/679 in temeljnimi pravicami in 
svoboščinami, opredeljenimi v Listini. 
Prenos bi se lahko izvedel le, če 
upravljavec ali obdelovalec v skladu z 
drugimi določbami te uredbe izpolnjuje 



AD\1136074SL.docx 13/30 PE605.974v02-00

SL

organizacije. pogoje iz določb te uredbe v zvezi s 
prenosom osebnih podatkov v tretje države 
ali mednarodne organizacije.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Uvodna izjava 54

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(54) Če sklep o ustreznosti ni sprejet, bi 
moral upravljavec ali obdelovalec sprejeti 
ukrepe, na podlagi katerih pomanjkanje 
varstva podatkov v tretji državi nadomesti 
z ustreznimi zaščitnimi ukrepi za 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki. Taki ustrezni zaščitni 
ukrepi so lahko sestavljeni iz uporabe 
standardnih določil o varstvu podatkov, ki 
jih sprejme Komisija ali Evropski 
nadzornik za varstvo podatkov, ali 
pogodbenih določil, ki jih odobri Evropski 
nadzornik za varstvo podatkov. Kadar 
obdelovalec ni institucija ali organ Unije, 
so lahko navedeni ustrezni zaščitni ukrepi 
sestavljeni tudi iz zavezujočih poslovnih 
pravil, kodeksov ravnanja in mehanizmov 
potrjevanja, ki se uporabljajo za 
mednarodne prenose na podlagi Uredbe 
(EU) 2016/679. S temi zaščitnimi ukrepi 
bi bilo treba zagotoviti skladnost z 
zahtevami glede varstva podatkov in 
pravicami posameznikov, na katere se 
nanašajo osebni podatki, ki ustrezajo 
obdelavi znotraj Unije, vključno z 
razpoložljivostjo izvršljivih pravic 
posameznikov, na katere se nanašajo 
osebni podatki, in učinkovitih pravnih 
sredstev, tudi pravico do učinkovitega 
upravnega ali sodnega varstva ali 
odškodnine, v Uniji ali tretji državi. 
Nanašati bi se morali zlasti na skladnost s 
splošnimi načeli v zvezi z obdelavo 
osebnih podatkov ter načeloma 
vgrajenega in privzetega varstva podatkov. 
Prenose javnim organom ali telesom v 
tretjih državah oziroma mednarodnim 

črtano
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organizacijam z ustreznimi nalogami ali 
funkcijami lahko opravijo tudi institucije 
in organi Unije, tudi na podlagi določb, ki 
se vključijo v upravne dogovore, kot je 
memorandum o soglasju, s katerimi se 
zagotavljajo izvršljive in učinkovite 
pravice posameznikov, na katere se 
nanašajo osebni podatki. Kadar so 
zaščitni ukrepi določeni v upravnih 
dogovorih, ki niso pravno zavezujoči, bi 
bilo treba pridobiti dovoljenje Evropskega 
nadzornika za varstvo podatkov.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta uredba določa pravila o varstvu 
posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov v institucijah, organih, uradih in 
agencijah Unije in pravila o prostem 
pretoku osebnih podatkov med njimi ali
prejemniki s sedežem v Uniji, za katere 
veljajo Uredba (EU) 2016/67918 ali 
določbe nacionalne zakonodaje, sprejete v 
skladu z Direktivo (EU) 2016/68019.

1. Ta uredba določa pravila o varstvu 
posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov v institucijah, organih, uradih in 
agencijah Unije in pravila o prostem 
pretoku osebnih podatkov med njimi ali 
prejemniki s sedežem v Uniji.

_________________

18 Uredba (EU) 2016/679 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 
o varstvu posameznikov pri obdelavi 
osebnih podatkov in o prostem pretoku 
takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 
95/46/ES (Splošna uredba o varstvu 
podatkov) (Besedilo velja za EGP) (UL L 
119, 4.5.2016, str. 1–88).

19 Direktiva (EU) 2016/680 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 
o varstvu posameznikov pri obdelavi 
osebnih podatkov, ki jih pristojni organi 
obdelujejo za namene preprečevanja, 
preiskovanja, odkrivanja ali pregona 
kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih 
sankcij, in o prostem pretoku takih 
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podatkov ter o razveljavitvi Okvirnega 
sklepa Sveta 2008/977/PNZ (UL L 119, 
4.5.2016, str. 89–131).

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ta uredba varuje temeljne pravice 
in svoboščine posameznikov ter zlasti 
njihovo pravico do varstva osebnih 
podatkov.

2. Ta uredba varuje temeljne pravice 
in svoboščine posameznikov, določene v 
Listini, ter zlasti njihovo pravico do 
varstva osebnih podatkov.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Ta uredba se uporablja tudi za 
agencije Unije, ki izvajajo dejavnosti s 
področja uporabe poglavij 4 in 5 naslova 
V tretjega dela PDEU, tudi če je v 
ustanovnih aktih teh agencij Unije 
določena samostojna ureditev na področju
varstva podatkov za obdelavo operativnih 
osebnih podatkov. Določbe iz te uredbe 
imajo prednost pred nasprotujočimi si 
določbami v temeljnih aktih teh agencij 
Unije.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) točni in po potrebi posodobljeni; 
sprejeti je treba vse razumne ukrepe za 
zagotovitev, da se netočni ali nepopolni
podatki brez odlašanja izbrišejo ali 

(d) točni in po potrebi posodobljeni; 
sprejeti je treba vse razumne ukrepe za 
zagotovitev, da se netočni osebni podatki 
brez odlašanja izbrišejo ali popravijo ob 
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popravijo ob upoštevanju namenov, za 
katere so bili zbrani ali za katere se
nadalje obdelujejo („točnost“);

upoštevanju namenov, za katere se 
obdelujejo („točnost“);

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 8 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pogoji, ki se uporabljajo za privolitev otrok
v zvezi s storitvami informacijske družbe

Pogoji, ki se uporabljajo za privolitev 
otroka v zvezi s storitvami informacijske 
družbe

Obrazložitev

Ta izraz se uporablja tudi v členu 8 splošne uredbe o varstvu podatkov in bi ga bilo treba 
dosledno uporabljati.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Kadar se uporablja točka (d) 
člena 5(1), je v zvezi s storitvami 
informacijske družbe, ki se ponujajo 
neposredno otroku, obdelava osebnih 
podatkov otroka zakonita, kadar ima otrok 
vsaj 13 let. Kadar je otrok mlajši od 13 let, 
je takšna obdelava zakonita le, če in 
kolikor takšno privolitev da ali odobri 
nosilec starševske odgovornosti za otroka.

(1) Kadar se uporablja točka (d) 
člena 5(1), je v zvezi s storitvami 
informacijske družbe, ki se ponujajo 
neposredno otroku, obdelava osebnih 
podatkov otroka zakonita, kadar ima otrok 
vsaj 16 let. Kadar je otrok mlajši od 16 let, je 
takšna obdelava zakonita le, če in kolikor 
takšno privolitev da ali odobri nosilec 
starševske odgovornosti za otroka.

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 9 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prenos osebnih podatkov prejemnikom, ki 
niso institucije in organi Unije in imajo 

Prenos osebnih podatkov prejemnikom, ki 
niso institucije in organi Unije in imajo 
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sedež v Uniji ter za katere veljata Uredba 
(EU) 2016/679 ali Direktiva (EU) 
2016/680

sedež v Uniji.

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) da je prenos podatkov potreben in 
sorazmeren z nameni prenosa in če ni 
razloga za domnevo, da bi to lahko 
posegalo v pravice in svoboščine ter 
zakonite interese posameznika, na katerega 
se nanašajo osebni podatki.

(b) da je prenos podatkov strogo 
potreben, ob upoštevanju ciljev 
prejemnika, in če ni razloga za domnevo, 
da bi zahtevani prenos podatkov lahko 
posegal v pravice in svoboščine ter 
zakonite interese posameznika, na katerega 
se nanašajo osebni podatki, ali razumno 
pričakovano nadaljnjo uporabo teh 
osebnih podatkov s strani prejemnika.

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obdelava osebnih podatkov v zvezi s 
kazenskimi obsodbami in kaznivimi dejanji 
ali s tem povezanimi varnostnimi ukrepi na 
podlagi člena 5(1) se lahko izvaja le, če 
obdelavo dovoljuje pravo Unije, ki lahko 
vključuje notranje predpise in zagotavlja 
ustrezne posebne zaščitne ukrepe za 
pravice in svoboščine posameznikov, na 
katere se nanašajo osebni podatki.

Obdelava osebnih podatkov v zvezi s 
kazenskimi obsodbami in kaznivimi dejanji 
ali s tem povezanimi varnostnimi ukrepi na 
podlagi člena 5(1) se lahko izvaja le, če 
obdelavo dovoljuje pravo Unije, ki 
zagotavlja ustrezne posebne zaščitne 
ukrepe za pravice in svoboščine 
posameznikov, na katere se nanašajo 
osebni podatki.

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 5 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) se izkaže, da je zagotavljanje takih (b) se izkaže, da je zagotavljanje takih 
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informacij nemogoče ali bi vključevalo 
nesorazmeren napor, zlasti pri obdelavi za 
namene arhiviranja v javnem interesu, za 
znanstveno- ali zgodovinsko raziskovalne
namene ali statistične namene, ali kolikor 
bi obveznost iz odstavka 1 tega člena lahko 
onemogočila ali resno ovirala 
uresničevanje namenov te obdelave;

informacij nemogoče ali bi vključevalo 
nesorazmeren napor, zlasti pri obdelavi za 
namene arhiviranja v javnem interesu, za 
znanstveno- ali zgodovinskoraziskovalne
namene ali statistične namene, ali kolikor 
bi obveznost iz odstavka 1 tega člena lahko 
onemogočila ali resno ovirala 
uresničevanje namenov te obdelave. V 
takih primerih upravljavec sprejme 
ustrezne ukrepe za zaščito pravic in 
svoboščin ter zakonitega interesa 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, tudi tako, da informacije 
objavi;

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pravni akti, sprejeti na podlagi 
Pogodb ali, kadar se zadeve nanašajo na 
delovanje institucij in organov Unije, 
notranji predpisi, ki jih določijo te 
institucije in organi, lahko omejijo 
uporabo členov od 14 do 22, členov 34 in 
38 ter člena 4, kolikor njegove določbe 
ustrezajo pravicam in obveznostim iz 
členov od 14 do 22, če taka omejitev 
spoštuje bistvo temeljnih pravic in 
svoboščin ter je potreben in sorazmeren 
ukrep v demokratični družbi za 
zagotavljanje:

1. Pravni akti, sprejeti na podlagi 
Pogodb, lahko omejijo uporabo členov od 
14 do 22, členov 34 in 38 ter člena 4, 
kolikor njegove določbe ustrezajo 
pravicam in obveznostim iz členov od 14 
do 22, če taka omejitev spoštuje bistvo 
temeljnih pravic in svoboščin ter je 
potreben in sorazmeren ukrep v 
demokratični družbi za zagotavljanje:

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je uskladiti določbe te uredbe z določbami splošne uredbe o 
varstvu podatkov na podlagi mnenja evropskega nadzornika za varstvo podatkov.

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 1 – točka d
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) notranje varnosti institucij in 
organov Unije, vključno z varnostjo 
njihovih elektronskih komunikacijskih 
omrežij;

(d) notranje varnosti institucij in 
organov Unije, vključno z varnostjo 
njihovih omrežij informacijske tehnologije 
in elektronskih komunikacijskih omrežij;

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Zakonodajni ukrep iz odstavka 1 
zlasti vsebuje posebne določbe vsaj, kjer je 
ustrezno, glede:

(a) namenov obdelave ali vrst 
obdelave;

(b) vrst osebnih podatkov;

(c) obsega uvedene omejitve;

(d) zaščitnih ukrepov za preprečitev 
zlorab ali nezakonitega dostopa ali 
prenosa;

(e) natančnejše ureditve upravljavca 
ali vrst upravljavcev;

(f) obdobij hrambe in veljavnih 
zaščitnih ukrepov, pri čemer se upoštevajo 
narava, obseg in nameni obdelave ali 
vrste obdelave;

(g) tveganj za pravice in svoboščine 
posameznikov, na katere se nanašajo 
osebni podatki, ter

(h) pravice posameznikov, na katere se 
nanašajo osebni podatki, da so obveščeni 
o omejitvi, razen če bi to posegalo v 
namen omejitve.

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
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Člen 25 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar se omejitev ne zagotovi s 
pravnim aktom, sprejetim na podlagi 
Pogodb, ali notranjim predpisom v skladu 
z odstavkom 1, lahko institucije in organi 
Unije omejijo uporabo členov od 14 do 22, 
členov 34 in 38 ter člena 4, kolikor 
njegove določbe ustrezajo pravicam in 
obveznostim iz členov od 14 do 22, če taka 
omejitev spoštuje bistvo temeljnih pravic 
in svoboščin v zvezi s posebnim dejanjem 
obdelave ter je potreben in sorazmeren 
ukrep v demokratični družbi za 
zagotavljanje enega ali več ciljev iz 
odstavka 1. O omejitvi se obvesti 
pooblaščeno osebo za varstvo podatkov.

črtano

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Kadar se osebni podatki obdelujejo 
za znanstveno- ali 
zgodovinskoraziskovalne namene ali 
statistične namene, se lahko v pravu Unije, 
ki lahko vključuje notranje predpise,
določijo odstopanja od pravic iz členov 17, 
18, 20 in 23, za katere veljajo pogoji in 
zaščitni ukrepi iz člena 13, kolikor je 
verjetno, da bi takšne pravice onemogočile 
ali resno ovirale doseganje posebnih 
namenov, in kolikor so takšna odstopanja 
nujna za uresničitev teh namenov.

3. Kadar se osebni podatki obdelujejo 
za znanstveno- ali 
zgodovinskoraziskovalne namene ali 
statistične namene, se lahko v pravu Unije 
določijo odstopanja od pravic iz členov 17, 
18, 20 in 23, za katere veljajo pogoji in 
zaščitni ukrepi iz člena 13, kolikor je 
verjetno, da bi takšne pravice onemogočile 
ali resno ovirale doseganje posebnih 
namenov, in kolikor so takšna odstopanja 
nujna za uresničitev teh namenov.

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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4. Kadar se osebni podatki obdelujejo 
za namene arhiviranja v javnem interesu, 
se lahko v pravu Unije, ki lahko vključuje 
notranje predpise, določijo odstopanja od 
pravic iz členov 17, 18, 20, 21, 22 in 23, za 
katere veljajo pogoji in zaščitni ukrepi iz 
člena 13, kolikor je verjetno, da bi takšne 
pravice onemogočile ali resno ovirale 
doseganje posebnih namenov, in kolikor so 
takšna odstopanja nujna za uresničitev teh 
namenov.

4. Kadar se osebni podatki obdelujejo 
za namene arhiviranja v javnem interesu, 
se lahko v pravu Unije določijo odstopanja 
od pravic iz členov 17, 18, 20, 21, 22 in 23, 
za katere veljajo pogoji in zaščitni ukrepi iz 
člena 13, kolikor je verjetno, da bi takšne 
pravice onemogočile ali resno ovirale 
doseganje posebnih namenov, in kolikor so 
takšna odstopanja nujna za uresničitev teh 
namenov.

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Notranji predpisi iz odstavkov 1, 3 
in 4 morajo biti dovolj jasni in natančni 
ter ustrezno objavljeni.

črtano

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Če se naloži omejitev v skladu z 
odstavkom 1 ali 2, se skladno z zakonodajo 
Unije posameznika, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, obvesti o glavnih 
razlogih, na katerih temelji uporaba 
omejitve, in o njegovi pravici, da vloži 
pritožbo pri Evropskem nadzorniku za 
varstvo podatkov.

6. Če se naloži omejitev v skladu z 
odstavkom 1, se skladno z zakonodajo 
Unije posameznika, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, obvesti o glavnih 
razlogih, na katerih temelji uporaba 
omejitve, in o njegovi pravici, da vloži 
pritožbo pri Evropskem nadzorniku za 
varstvo podatkov.

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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7. Če se dostop posamezniku, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, 
zavrne s sklicevanjem na omejitev, 
naloženo v skladu z odstavkom 1 ali 2, 
Evropski nadzornik za varstvo podatkov 
pri preiskovanju pritožbe posameznika 
samo obvesti, ali so bili podatki pravilno 
obdelani, in če niso bili, ali so bili 
opravljeni morebitni potrebni popravki.

7. Če se dostop posamezniku, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, 
zavrne s sklicevanjem na omejitev, 
naloženo v skladu z odstavkom 1, Evropski 
nadzornik za varstvo podatkov pri 
preiskovanju pritožbe posameznika samo 
obvesti, ali so bili podatki pravilno 
obdelani, in če niso bili, ali so bili 
opravljeni morebitni potrebni popravki.

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Zagotavljanje informacij iz 
odstavkov 6 in 7 ter člena 46(2) se lahko 
preloži, opusti ali zavrne, če bi se s tem 
izničil učinek omejitve, naložene v skladu 
z odstavkom 1 ali 2.

8. Zagotavljanje informacij iz 
odstavkov 6 in 7 ter člena 46(2) se lahko 
preloži, opusti ali zavrne, če bi se s tem 
izničil učinek omejitve, naložene v skladu 
z odstavkom 1.

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Institucije in organi Unije se lahko 
odločijo, da svoje evidence dejavnosti 
obdelave hranijo v centralnem registru. V 
tem primeru se lahko odločijo tudi, da je 
zadevni register javno dostopen.

(5) Institucije in organi Unije svoje 
evidence dejavnosti obdelave hranijo v 
centralnem registru. Zaradi preglednosti bi 
bilo treba tak register objaviti, da si ga 
lahko posameznik ogleda brez poseganja v 
pravice drugih zadevnih strani.

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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5a. Posamezniki, na katere se 
nanašajo osebni podatki, si lahko 
centralni register iz odstavka 5 ogledajo
prek pooblaščene osebe za varstvo 
podatkov, pristojne za upravljavca.

Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Institucije in organi Unije zagotovijo 
zaupnost elektronskih sporočil, zlasti z 
zaščito svojih elektronskih 
komunikacijskih omrežij.

Institucije in organi Unije zagotovijo 
zaupnost elektronskih sporočil v skladu z 
Uredbo (EU) 2017/XXXX.

Obrazložitev

Uredba, ki temelji na predlogu Komisije COM(2017)0010, bo posebni zakonodajni predlog s 
podričja zaupnosti elektronskih komunikacij, zato jo kaže omeniti.

Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
Člen 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 36 črtano

Imeniki uporabnikov

1. Osebni podatki, ki jih vsebujejo 
imeniki uporabnikov, in dostop do takih 
imenikov se omejijo na tisto, kar je nujno 
potrebno za določene namene imenika.

2. Institucije in organi Unije 
sprejmejo vse potrebne ukrepe, da 
preprečijo uporabo osebnih podatkov, ki 
jih taki imeniki vsebujejo, za neposredne 
namene trženja ne glede na to, ali so 
javnosti dostopni ali ne.

Predlog spremembe 40
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Predlog uredbe
Člen 42 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar je akt iz odstavka 1 zlasti 
pomemben za varstvo pravic in svoboščin 
posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov, se Komisija lahko posvetuje tudi 
z Evropskim odborom za varstvo 
podatkov. V takih primerih Evropski 
nadzornik za varstvo podatkov in Evropski 
odbor za varstvo podatkov uskladita svoje 
delo, da izdata skupno mnenje.

2. Kadar je akt iz odstavka 1 zlasti 
pomemben za varstvo pravic in svoboščin 
posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov, se Komisija posvetuje tudi z 
Evropskim odborom za varstvo podatkov. 
V takih primerih Evropski nadzornik za 
varstvo podatkov in Evropski odbor za 
varstvo podatkov uskladita svoje delo, da 
izdata skupno mnenje.

Predlog spremembe 41

Predlog uredbe
Člen 44 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Pooblaščena oseba za varstvo 
podatkov je lahko član osebja institucije
ali organa Unije ali pa naloge opravlja na 
podlagi pogodbe o storitvah.

4. Pooblaščena oseba za varstvo 
podatkov je član osebja institucije, organa, 
urada ali agencije Unije.

Obrazložitev

Ni primerno, da bi naloge uradne osebe za varstvo podatkov za institucije Unije opravljal 
zunanji izvajalec.

Predlog spremembe 42

Predlog uredbe
Člen 46 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) zagotavljanje, da postopki 
obdelave ne bodo škodljivo vplivali na 
temeljne pravice in svoboščine 
posameznikov, na katere se nanašajo 
osebni podatki;

Predlog spremembe 43
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Predlog uredbe
Člen 48 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Prenos osebnih podatkov v tretjo 
državo ali mednarodno organizacijo se 
lahko izvede, če Komisija v skladu s 
členom 45(3) Uredbe (EU) 2016/679 
odloči, da zadevna tretja država, ozemlje 
ali eden ali več določenih sektorjev v tej 
tretji državi ali mednarodna organizacija 
zagotavlja ustrezno raven varstva 
podatkov, in se osebni podatki prenesejo 
le, da se lahko izvedejo naloge v 
pristojnosti upravljavca.

1. Prenos osebnih podatkov v tretjo 
državo ali mednarodno organizacijo se 
lahko izvede, če Komisija v skladu s 
členom 45(3) Uredbe (EU) 2016/679 
sprejme izvedbeni akt, v katerim določi, da 
zadevna tretja država, ozemlje ali eden ali 
več določenih sektorjev v tej tretji državi 
ali mednarodna organizacija zagotavlja 
ustrezno raven varstva podatkov, in se 
osebni podatki prenesejo le, da se lahko 
izvedejo naloge v pristojnosti upravljavca. 
V izvedbenem aktu se določi mehanizem 
za redni pregled, vsaj vsaka štiri leta, ki v 
celoti upošteva razvoj dogodkov na 
zadevnem področju v tretji državi ali 
mednarodni organizaciji. V izvedbenem 
aktu se navede ozemeljska in sektorska 
uporaba akta in opredeli nadzorni organ. 
Uporablja se naslov V Uredbe (EU) 
2016/679.

Obrazložitev

Predpisi o prenosu osebnih podatkov v tretje države ali institucije tretjih držav morajo biti 
skladni z ustreznimi predpisi splošne uredbe o varstvu podatkov, da se ne bi ustvarile vrzeli 
ali nedoslednosti. Zlasti bi bilo treba poudariti mehanizem pregleda.

Predlog spremembe 44

Predlog uredbe
Člen 54 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Evropski parlament in Svet s 
skupnim soglasjem imenujeta evropskega 
nadzornika za varstvo podatkov za petletni 
mandat na podlagi seznama, ki ga pripravi
Komisija po javnem razpisu za kandidate. 
Ta razpis omogoči vsem zainteresiranim 
kandidatom po vsej Uniji, da predložijo 
svoje prijave. Seznam kandidatov, ki ga 
pripravi Komisija, je javen. Pristojni odbor 

1. Evropski parlament in Svet s 
skupnim soglasjem imenujeta evropskega 
nadzornika za varstvo podatkov za petletni 
mandat na podlagi seznama, ki ga skupaj 
pripravijo Evropski parlament, Svet in
Komisija po javnem razpisu za kandidate. 
Ta razpis omogoči vsem zainteresiranim 
kandidatom po vsej Uniji, da predložijo 
svoje prijave. Seznam kandidatov je javen 
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Evropskega parlamenta se lahko na 
podlagi seznama, ki ga pripravi Komisija,
odloči za zaslišanje kandidatov in si 
zagotovi možnost, da izrazi svoje mnenje o 
tem, kateremu kandidatu daje prednost.

in vključuje vsaj pet kandidatov. Pristojni 
odbor Evropskega parlamenta se lahko 
odloči za zaslišanje kandidatov in si 
zagotovi možnost, da izrazi svoje mnenje o 
tem, kateremu kandidatu daje prednost.

Predlog spremembe 45

Predlog uredbe
Člen 54 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Na seznamu, ki ga pripravi
Komisija in s katerega se izbere evropski 
nadzornik za varstvo podatkov, so osebe, 
katerih neodvisnost je nedvomna in ki 
imajo priznane izkušnje in strokovnost, 
potrebne za opravljanje dolžnosti 
evropskega nadzornika za varstvo 
podatkov, na primer zato, ker delujejo ali 
so delovali v okviru nadzornih organov, 
ustanovljenih na podlagi člena 41 Uredbe 
(EU) 2016/679.

2. Na seznamu, ki ga skupaj 
pripravijo Evropski parlament, Svet in
Komisija in s katerega se izbere evropski 
nadzornik za varstvo podatkov, so osebe, 
katerih neodvisnost je nedvomna in ki 
imajo priznano strokovno znanje o varstvu 
podatkov ter izkušnje in strokovnost, 
potrebne za opravljanje dolžnosti 
evropskega nadzornika za varstvo 
podatkov, na primer zato, ker delujejo ali 
so delovali v okviru nadzornih organov, 
ustanovljenih na podlagi člena 41 Uredbe 
(EU) 2016/679.

Predlog spremembe 46

Predlog uredbe
Člen 63 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. V primerih, ko je tak posameznik 
otrok, države članice zagotovijo posebne 
zaščitne ukrepe, zlasti v zvezi s pravno 
pomočjo.

Obrazložitev

Otroci so lahko bolj ranljivi kot odrasli, zato je treba v državah članicah določiti posebne 
zaščitne klavzule, zlasti glede varstva pravne pomoči, da bi se zagotovile pravice otrok.

Predlog spremembe 47
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Predlog uredbe
Poglavje IX a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poglavje IXa

Člen 70a

Revizijska klavzula

1. Komisija najpozneje do 1. junija 
2021 in nato vsakih pet let Evropskemu 
parlamentu predloži poročilo o uporabi te 
uredbe, ki mu po potrebi priloži ustrezne 
zakonodajne predloge.

2. Pri naknadnem vrednotenju iz 
odstavka 1 se nameni posebna pozornost 
primernosti področja uporabe te uredbe in 
skladnosti z drugimi zakonodajnimi akti 
na področju varstva podatkov ter zlasti 
oceni izvajanje poglavja V te uredbe.

3. Komisija najpozneje do 1. junija 
2021 in nato vsakih pet let Evropskemu 
parlamentu predloži poročilo o uporabi 
Poglavja VIII te uredbe in o izrečenih 
sankcijah in kaznih.

Obrazložitev

Zaradi boljše priprave zakonodaje, zlasti pa za učinkovito uporabo naknadnega ocenjevanja 
za celotni zakonodajni cikel, je treba spremljati prenos, izvajanje in izvrševanje prava EU in 
na splošneje spremljati učinek, delovanje in učinkovitost tega prava. Določba o celovitem 
pregledu, ki zahteva ustrezno oceno uporabe te uredbe, njenega področja uporabe in 
predvidena odstopanja pristojnosti ter določa sorazmerno obveznost poročanja, ta namen 
izpolnjuje.

Predlog spremembe 48

Predlog uredbe
Člen 72 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 72a

Pregled pravnih aktov Unije

Komisija do 25. maja 2021 pregleda druge 
pravne akte, sprejete na podlagi Pogodb, 
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ki urejajo obdelavo osebnih podatkov, 
zlasti s strani agencij, ustanovljenih na 
podlagi poglavij 4 in 5 naslova V tretjega 
dela PDEU, da bi lahko ocenila, ali jih je 
treba uskladiti s to uredbo, in po potrebi 
podala ustrezne predloge za spremembo 
navedenih aktov, da se zagotovi skladen 
pristop k varstvu osebnih podatkov znotraj 
področja uporabe te uredbe.
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