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Predlog spremembe 29
Alexander Alvaro

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 26 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26a) Ta direktiva omogoča usklajevanje 
predpisov držav članic, ki so potrebni za 
zagotovitev enake ravni zaščite temeljnih 
pravic in svoboščin, zlasti pravice do 
zasebnosti ter pravice do zaupnosti in 
varnosti sistemov informacijske 
tehnologije pri obdelavi osebnih podatkov 
na področju elektronskih komunikacij, ter 
za zagotovitev prostega pretoka takšnih 
podatkov ter elektronske komunikacijske 
opreme in storitev v Skupnosti.

Or. en

Predlog spremembe 30
Stavros Lambrinidis

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 26 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26a) Komisija v oblikovanje opredelitve 
izvedbenih ukrepov o varnosti obdelave v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 14a(2) vključi vse 
ustrezne evropske organe in organizacije 
(ENISA, EDPS in delovno skupino iz 
člena 29) ter vse zadevne zainteresirane 
strani zlasti zato, da bi bila obveščena o 
najboljših rešitvah, ki so na voljo ter 
tehnično in ekonomsko primerne za 
izboljšanje izvajanja direktive. 

Or. en
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Predlog spremembe 31
Alexander Alvaro

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 28 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28a) V tej direktivi „podatki o prometu“ 
ne pomenijo le katerih koli podatkov, 
obdelanih za namen prenosa sporočil po 
elektronskem komunikacijskem omrežju 
ali zaradi zaračunavanja teh sporočil, 
ampak tudi osebne podatke v smislu člena 
2 direktive 95/46/ES, kadar se zadevni 
podatki sami ali v povezavi z drugimi 
zakonitimi podatki nanašajo na 
posameznika, ki ga neposredno določi 
subjekt, ki obdeluje podatke.

Or. en

Predlog spremembe 32
Kathalijne Maria Buitenweg

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 28 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28a) V tej direktivi „podatki o prometu“ 
ne pomenijo le katerih koli podatkov, 
obdelanih za namen prenosa sporočil po 
elektronskem komunikacijskem omrežju 
ali zaradi zaračunavanja teh sporočil, 
ampak tudi osebne podatke, ki se sami ali 
v povezavi z drugimi podatki nanašajo na 
posameznika, ki ga kontrolor podatkov 
lahko neposredno ali posredno določi.

Or. en
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Obrazložitev

Opredelitev „podatkov o prometu“ bi morala biti v skladu z direktivo 95/46/ES, v kateri so 
pod osebnimi podatki zajete informacije, ki se na posameznika nanašajo tako neposredno kot 
posredno.

Predlog spremembe 33
Alexander Alvaro

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Kršitev varnosti, ki povzroči izgubo 
ali drugačno ogroženost osebnih podatkov 
posameznega naročnika, lahko, če se ne 
obravnava ustrezno in pravočasno, 
povzroči veliko gospodarsko izgubo in 
družbeno škodo, vključno z lažnim 
prikazovanjem identitete. Zato je treba 
naročnike, na katere vplivajo taki 
varnostni incidenti, takoj obvestiti, da 
lahko sprejmejo ustrezne previdnostne 
ukrepe. Obvestilo naj vsebuje informacije 
o ukrepih, ki jih je za obravnavanje kršitve 
sprejel ponudnik, ter priporočila za 
prizadete uporabnike.

(29) Huda kršitev varnosti, ki povzroči 
izgubo ali drugačno ogroženost osebnih 
podatkov posameznega naročnika, lahko, 
če se ne obravnava ustrezno in pravočasno, 
povzroči veliko gospodarsko izgubo in 
družbeno škodo, vključno z lažnim 
prikazovanjem identitete. Zato je treba 
takoj obvestiti nacionalni regulativni 
organ. Obvestilo naj vsebuje informacije o 
ukrepih, ki jih je za obravnavanje kršitve 
sprejel ponudnik, ter priporočila za 
prizadete uporabnike. 

Pristojni organ obravnava kršitve in 
določi njihovo resnost. V primeru hude 
kršitve pristojni organ od ponudnika 
javno dostopnih elektronskih 
komunikacijskih storitev in ponudnika 
storitev informacijske družbe zahteva, da 
nemudoma ustrezno obvestita osebe, na 
katere vpliva kršitev.

Or. en
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Predlog spremembe 34
Kathalijne Maria Buitenweg

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Kršitev varnosti, ki povzroči izgubo 
ali drugačno ogroženost osebnih podatkov 
posameznega naročnika, lahko, če se ne 
obravnava ustrezno in pravočasno, 
povzroči veliko gospodarsko izgubo in 
družbeno škodo, vključno z lažnim 
prikazovanjem identitete. Zato je treba 
naročnike, na katere vplivajo taki varnostni 
incidenti, takoj obvestiti, da lahko 
sprejmejo ustrezne previdnostne ukrepe. 
Obvestilo naj vsebuje informacije o 
ukrepih, ki jih je za obravnavanje kršitve 
sprejel ponudnik, ter priporočila za 
prizadete uporabnike.

(29) Kršitev varnosti, ki povzroči izgubo 
ali drugačno ogroženost osebnih podatkov 
posameznega naročnika, lahko, če se ne 
obravnava ustrezno in pravočasno, 
povzroči veliko gospodarsko izgubo in 
družbeno škodo, vključno z lažnim 
prikazovanjem identitete. Zato je treba 
takoj obvestiti naročnike, na katere 
vplivajo taki varnostni incidenti, in 
nacionalni regulativni organ. Obvestilo 
naj vsebuje informacije o ukrepih, ki jih je 
za obravnavanje kršitve sprejel ponudnik, 
ter priporočila za prizadete uporabnike. 
Nacionalni regulativni organ bi moral 
obravnavati in določiti resnost kršitve ter 
po potrebi zahtevati od ponudnika, naj o 
tem brez nepotrebnega odlašanja obvesti 
naročnike, ki jih je kršitev neposredno 
prizadela.

Or. en

Predlog spremembe 35
Bill Newton Dunn

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 30 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30a) Člen 15(1) te direktive je treba 
razumeti tako, da razkritje osebnih 
podatkov v smislu člena 8 direktive 
2004/48 ne posega v to direktivo ali 
direktivo 1995/46, kadar poteka na 
utemeljeni, tj. zadostno obrazloženi, in 
sorazmerni zahtevi v skladu s postopki, ki 
jih določijo države članice in zagotavljajo 
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spoštovanje teh ukrepov.

Or. en

Obrazložitev

Člen 8 direktive 2004/48 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine se nanaša na razkritje 
informacij, med katerimi so lahko podatki, zaščiteni s to direktivo (2002/58) in/ali direktivo 
1995/46. V členu 15(1) te direktive in členu 13(1)(g) direktive 1995/46 je jasno navedeno, da 
lahko pride do razkritja, ker je treba zaščititi pravice in svoboščine tretjih strank. Glede na 
sodno prakso v zadnjem času se zdi primerno, da bi na ravni Evropske unije pojasnili 
razmerje med posebno določbo o razkritju iz člena 8 direktive 2004/48 ter določbami te 
direktive, saj bi s tem povečali pravno varnost za vse stranke.

Predlog spremembe 36
Patrick Gaubert

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 30 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30a) Pri izvajanju ukrepov za prenos 
direktive št. 2002/58/ES morajo organi in 
sodišča držav članic nacionalno pravo 
interpretirati skladno s to direktivo ter 
zagotoviti, da ne bodo uporabili 
interpretacije te direktive, ki bi bila v 
nasprotju z drugimi temeljnimi pravicami 
ali splošnimi načeli prava Skupnosti, na 
primer z načelom sorazmernosti.

Or. fr

Obrazložitev

V predlogu spremembe je upoštevana sodba Sodišča Evropskih skupnosti z dne 29. januarja 
2008 v zadevi Promusicae proti Telefónica, s katero je bilo potrjeno, da morajo države 
članice razlagati direktivo v skladu z drugimi temeljnimi pravicami ali splošnimi pravnimi 
načeli. To je jamstvo za varstvo pravic in svoboščin drugih.
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Predlog spremembe 37
Jean-Marie Cavada

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 30 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30a) Pri izvajanju ukrepov za prenos te 
direktive morajo organi in sodišča držav 
članic nacionalno pravo interpretirati 
skladno s to direktivo ter zagotoviti, da ne 
bodo uporabili interpretacije te direktive, 
ki bi bila v nasprotju s temeljnimi 
pravicami ali drugimi splošnimi načeli 
prava Skupnosti, na primer z načelom 
sorazmernosti.

Or. fr

Obrazložitev

Predlog spremembe temelji na sodbi Sodišča Evropskih skupnosti z dne 29. januarja 2008 v 
zadevi Promusicae proti Telefónica. Sodišče je s to sodbo ponovno potrdilo, da morajo 
države članice pri izvajanju te direktive uporabiti interpretacijo, ki ni v nasprotju s temeljnimi 
pravicami ali drugimi splošnimi načeli prava Skupnosti.

Predlog spremembe 38
Jean Lambert

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 30 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30a) Pri izvajanju ukrepov za prenos te 
direktive bi morali organi držav članic 
nacionalno pravo interpretirati skladno s 
to direktivo ter zagotoviti, da ne bodo 
uporabili interpretacije te direktive, ki bi 
bila v nasprotju s temeljnimi pravicami ali 
drugimi splošnimi načeli prava Skupnosti, 
na primer z načelom sorazmernosti.

Or. en
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Predlog spremembe 39
Michael Cashman

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 30 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30a) Pri izvajanju ukrepov za prenos te 
direktive morajo organi in sodišča držav 
članic nacionalno pravo interpretirati 
skladno s to direktivo ter zagotoviti, da ne 
bodo uporabili interpretacije te direktive, 
ki bi bila v nasprotju s temeljnimi 
pravicami ali drugimi splošnimi načeli 
prava Skupnosti, na primer z načelom 
sorazmernosti.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe vsebuje besedilo nedavne sodbe Sodišča v zadevi Promusicae proti 
Telefónica (29. januar 2008). Ta sodba Sodišča ponovno potrjuje, da morajo pri izvajanju te 
direktive države članice paziti, da uporabijo interpretacijo, ki ni v nasprotju s temeljnimi 
pravicami in drugimi splošnimi načeli prava Skupnosti.

Predlog spremembe 40
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) Organ lahko prispeva k višji ravni 
varstva osebnih podatkov in zasebnosti v 
Skupnosti, med drugim s strokovnim 
znanjem in izkušnjami ter nasveti, 
spodbujanjem izmenjave najboljših praks 
pri obvladovanju tveganja in vzpostavitvijo 
skupnih metodologij za oceno tveganja. 
Zlasti mora prispevati k uskladitvi 
ustreznih tehničnih in organizacijskih 

(33) Evropska agencija za varnost omrežij 
in informacij (ENISA) lahko skupaj z 
nacionalnimi regulativnimi organi za 
komunikacije prispeva k višji ravni varstva 
osebnih podatkov in zasebnosti v 
Skupnosti, med drugim s strokovnim 
znanjem in izkušnjami ter nasveti, 
sprejetjem standardov za varnost omrežja 
glede elektronskih komunikacij in 
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varnostnih ukrepov. podatkov, spodbujanjem izmenjave 
najboljših praks pri obvladovanju tveganja 
in vzpostavitvijo skupnih metodologij za 
oceno tveganja. Zlasti mora prispevati k 
uskladitvi ustreznih tehničnih in 
organizacijskih varnostnih ukrepov.

Or. ro

Obrazložitev

Treba je okrepiti vlogo agencije ENISA in nacionalnih regulativnih organov za elektronske 
komunikacije. 

Predlog spremembe 41
Syed Kamall

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) Organ lahko prispeva k višji ravni 
varstva osebnih podatkov in zasebnosti v 
Skupnosti, med drugim s strokovnim 
znanjem in izkušnjami ter nasveti, 
spodbujanjem izmenjave najboljših praks 
pri obvladovanju tveganja in vzpostavitvijo 
skupnih metodologij za oceno tveganja. 
Zlasti mora prispevati k uskladitvi 
ustreznih tehničnih in organizacijskih 
varnostnih ukrepov.

(33) Organ lahko prispeva k višji ravni 
varstva osebnih podatkov in zasebnosti v 
Skupnosti, med drugim s strokovnim 
znanjem in izkušnjami ter nasveti, 
spodbujanjem izmenjave najboljših praks 
pri obvladovanju tveganja in vzpostavitvijo 
skupnih metodologij za oceno tveganja.

Or. en
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Predlog spremembe 42
Bill Newton Dunn

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) Programska oprema, ki prikrito 
spremlja dejanja uporabnika in/ali uničuje 
uporabnikovo terminalsko opremo v korist 
tretje stranke (tako imenovana vohunska 
programska oprema“), lahko resno ogroža 
zasebnost uporabnikov. Treba je zagotoviti 
visoko in enako raven varstva zasebnosti 
uporabnikov, ne glede na to ali so 
nezaželeni vohunski programi preneseni 
sami od sebe prek elektronskih 
komunikacijskih omrežij, ali pa se 
dostavijo in namestijo skriti v programski 
opremi, ki se nahaja na drugih zunanjih 
nosilcih shranjevanja podatkov, kot so 
zgoščenke, CD-ROMi, USB ključi.

(34) Programska oprema, ki prikrito 
spremlja dejanja uporabnika in/ali uničuje 
uporabnikovo terminalsko opremo v korist 
tretje stranke (tako imenovana vohunska 
programska oprema“), lahko resno ogroža 
zasebnost uporabnikov. Treba je zagotoviti 
visoko in enako raven varstva zasebnosti 
uporabnikov, ne glede na to ali so 
nezaželeni vohunski programi preneseni 
sami od sebe prek elektronskih 
komunikacijskih omrežij, ali pa se 
dostavijo in namestijo skriti v programski 
opremi, ki se nahaja na drugih zunanjih 
nosilcih shranjevanja podatkov, kot so 
zgoščenke, CD-ROMi, USB ključi.
Države članice končne uporabnike 
spodbujajo, da naredijo vse, kar je 
potrebno za zaščito njihove terminalske 
opreme pred virusi in vohunsko 
programsko opremo.

Or. en

Obrazložitev

Terminalska oprema je najšibkejši člen omrežja in mora biti zato dobro zaščitena. Končni 
uporabniki morajo poznati tveganja, ki so jim izpostavljeni pri uporabi interneta, prenosih z 
interneta in pri uporabi programske opreme ali nosilcev shranjevanja podatkov.

Predlog spremembe 43
Syed Kamall

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(35) S strani ponudnikov elektronskih (35) S strani ponudnikov elektronskih 
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komunikacijskih storitev so potrebna 
znatna vlaganja za boj zoper nenaročena 
reklamna sporočila (nezaželena elektronska 
pošta“). Ponudniki takšnih storitev so tudi 
v boljšem položaju kot končni uporabniki, 
saj imajo znanje in vire, potrebne za 
odkrivanje in identifikacijo pošiljateljev 
nezaželene elektronske pošte. Ponudniki 
storitev elektronske pošte in ponudniki 
drugih storitev bi zato morali imeti 
možnost, da pravno ukrepajo zoper 
pošiljatelje nezaželene elektronske pošte in 
tako branijo interese svojih strank ter svoje 
zakonite poslovne interese.

komunikacijskih storitev so potrebna 
znatna vlaganja za boj zoper nenaročena 
reklamna sporočila (nezaželena elektronska 
pošta“). Ponudniki takšnih storitev so tudi 
v boljšem položaju kot končni uporabniki, 
saj imajo znanje in vire, potrebne za 
odkrivanje in identifikacijo pošiljateljev 
nezaželene elektronske pošte. Ponudniki 
storitev elektronske pošte in ponudniki 
drugih storitev bi zato morali imeti 
možnost, da pri teh kršitvah pravno 
ukrepajo zoper pošiljatelje nezaželene 
elektronske pošte in tako branijo interese 
svojih strank ter svoje zakonite poslovne 
interese.

Or. en

Predlog spremembe 44
Syed Kamall

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 35 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(35a) Kadar se lahko obdelajo podatki o 
lokaciji, ki niso podatki o prometu, se to 
opravi šele potem, ko postanejo anonimni 
ali s privolitvijo uporabnikov ali 
naročnikov. Ti morajo biti jasno in 
izčrpno obveščeni o možnosti, da lahko 
kadar koli umaknejo privolitev za 
obdelavo podatkov o prometu. 

Or. en
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Predlog spremembe 45
Alexander Alvaro

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 35 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(35a) Kadar se lahko obdelajo podatki o 
lokaciji, ki niso podatki o prometu, se to 
sme opraviti šele potem, ko postanejo 
anonimni ali s predhodno privolitvijo 
uporabnikov ali naročnikov. Ti so jasno 
in izčrpno obveščeni o možnosti, da lahko 
kadar koli umaknejo privolitev za 
obdelavo podatkov o prometu.

Or. en

Predlog spremembe 46
Alexander Alvaro

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 - točka -1 (novo)
Direktiva 2002/58/ES
Člen 1 - odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1) Člen 1(1) se nadomesti z naslednjim:
1. (26a) Ta direktiva omogoča 
usklajevanje določb držav članic, ki so 
potrebne za zagotovitev enakovredne 
ravni varstva temeljnih pravic in 
svoboščin ter zlasti pravice do zasebnosti 
in pravice do zaupnosti in varnosti 
sistemov informacijske tehnologije v zvezi 
z obdelavo osebnih podatkov na 
področju elektronskih komunikacij in za 
zagotovitev prostega pretoka takih 
podatkov ter elektronske 
komunikacijske opreme in storitev v 
Skupnosti.

Or. en
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Predlog spremembe 47
Kathalijne Maria Buitenweg

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 - točka -1 b (novo)
Direktiva 2002/58/ES
Člen 2 - točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1b) Člen 2(b) se nadomesti z naslednjim:
(b) „podatki o prometu“ pomenijo 
katere koli podatke, obdelane za namen 
prenosa sporočila po elektronskem 
komunikacijskem omrežju ali zaradi 
zaračunavanja tega sporočila. V smislu 
tega člena so podatki o prometu tudi 
osebni podatki v smislu direktive 
95/46/ES, ko se lahko sami ali v povezavi 
z drugimi podatki nanašajo na 
posameznika, ki ga kontrolor podatkov 
lahko neposredno ali posredno določi.

Or. en

Obrazložitev

V skladu z direktivo 95/46 je naslov IP osebni podatek, ker je iz njega mogoče posredno 
prepoznati posameznika.

Predlog spremembe 48
Ioannis Varvitsiotis, Georgios Papastamkos

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 - točka -1 b (novo)
Direktiva 2002/58/ES
Člen 2 - točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1b) Člen 2(b) se nadomesti z naslednjim:
(b) „podatki o prometu“ pomenijo 
katere koli podatke, obdelane za namen 
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prenosa sporočila po elektronskem 
komunikacijskem omrežju ali zaradi 
zaračunavanja tega sporočila. V smislu 
tega člena so podatki o prometu tudi 
osebni podatki v okviru člena 2 direktive 
95/46/ES le, ko se nanašajo na 
posameznika, ki ga neposredno in na 
primeren način določi subjekt, ki obdeluje 
podatke.

Or. en

Obrazložitev

Treba je razjasniti, v katerih primerih se podatki o prometu štejejo za osebne podatke.

Predlog spremembe 49
Alexander Alvaro

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 - točka -1 b (novo)
Direktiva 2002/58/ES
Člen 2 - točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1b) Člen 2(b) se nadomesti z naslednjim:
(b) „podatki o prometu“ pomenijo 
katere koli podatke, obdelane za namen 
prenosa sporočila po elektronskem 
komunikacijskem omrežju ali zaradi 
zaračunavanja tega sporočila. V smislu 
tega člena so podatki o prometu tudi 
osebni podatki v smislu člena 2 direktive 
95/46/ES, ko se lahko sami ali v povezavi 
z drugimi zakonitimi podatki nanašajo na 
posameznika, ki ga neposredno določi 
subjekt, ki obdeluje podatke.

Or. en
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Predlog spremembe 50
Jean-Marie Cavada

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 - točka -1 c (novo)
Direktiva 2002/58/ES
Člen 2 - točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1c) Člen 2(d)se nadomesti z naslednjim:
(d) „sporočilo“ (komunikacija) pomeni 
vsak podatek, ki se izmenjuje ali prenaša 
med končnim številom strank s pomočjo 
javno razpoložljive elektronske 
komunikacijske storitve. To ne vključuje 
nobenih podatkov, prenesenih javnosti 
kot del radiodifuzijske storitve ali 
drugega sporočila javnosti prek 
elektronskega komunikacijskega 
omrežja, razen v obsegu, v katerem se 
da podatek povezati s prepoznavnim 
naročnikom ali uporabnikom, ki ga 
prejme;

Or. fr

Obrazložitev

Podatki, ki jih javnost dobi prek storitev, kot so nove spletne storitve (vključno s pretakanjem 
(angl. streaming), spletnim oddajanjem (webcasting), vzporednim oddajanjem (simulcasting) 
in interaktivnimi storitvami) ne bi smeli veljati za zaupne, ker so posredovani javnosti. Iz tega 
razloga bi jih bilo treba izločiti iz obsega „sporočila“.

Predlog spremembe 51
Bill Newton Dunn

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 - točka -1 c (novo)
Direktiva 2002/58/ES
Člen 2 - točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1c) Člen 2(d)se nadomesti z naslednjim:
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(d) „sporočilo“ (komunikacija) pomeni 
vsak podatek, ki se izmenjuje ali prenaša 
med končnim številom strank s pomočjo 
javno razpoložljive elektronske 
komunikacijske storitve. To ne vključuje 
nobenih podatkov, prenesenih javnosti 
kot del komunikacije prek elektronskega 
komunikacijskega omrežja, vključno z 
radiodifuzijo, razen v obsegu, v katerem 
se da podatek povezati s prepoznavnim 
naročnikom ali uporabnikom, ki prejme 
zahtevan ali zakonito posredovan 
podatek; 

Or. en

Obrazložitev

Z direktivo o zasebnosti iz leta 2002 je bila radiodifuzija izvzeta iz pojma „elektronskih 
komunikacij“. Namen tega predloga spremembe je posodobiti in jasno opredeliti pojem 
„sporočila“ v okviru te direktive – treba je upoštevati posebnosti novih storitev (npr. 
spletnega oddajanja ipd.) v spletnem svetu. Ta predlog spremembe je skladen z direktivo 
2007/65/ES.

Predlog spremembe 52
Michael Cashman

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 - točka -1 c (novo)
Direktiva 2002/58/ES
Člen 2 - točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1c) Člen 2(d)se nadomesti z naslednjim:
(d) „sporočilo“ (komunikacija) pomeni 
vsak podatek, ki se izmenjuje ali prenaša 
med končnim številom strank s pomočjo 
javno razpoložljive elektronske 
komunikacijske storitve. To ne vključuje 
nobenih podatkov, prenesenih javnosti 
kot del komunikacije prek elektronskega 
komunikacijskega omrežja, vključno z 
radiodifuzijo, razen v obsegu, v katerem 
se da podatek povezati s prepoznavnim 
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naročnikom ali uporabnikom, ki prejme 
zahtevan ali zakonito posredovan podatek.

Or. en

Predlog spremembe 53
Alexander Alvaro

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 - točka 3 - točka a a (novo)
Direktiva 2002/58/ES
Člen 4 - odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Brez poseganja v določbe direktiv 
95/46/ES in 2006/24/ES ti ukrepi 
vključujejo:

– primerne tehnične in organizacijske 
ukrepe, ki zagotavljajo dostop do osebnih 
podatkov samo pooblaščenemu osebju in s 
katerimi so shranjeni ali poslani osebni 
podatki zaščiteni pred nenamernim ali 
nezakonitim uničenjem, izgubo ali 
spremembami in nepooblaščenimi ali 
nezakonitimi oblikami hrambe, obdelave, 
dostopa ali razkrivanja;

– primerne tehnične in organizacijske 
ukrepe, s katerimi se zaščiti omrežje in 
storitve pred nenamerno, nezakonito ali 
nepooblaščeno uporabo, motenjem ali 
oviranjem njihovega delovanja ali 
razpoložljivosti;

– varnostno politiko za obdelavo osebnih 
podatkov;

– postopek razumnega opredeljevanja in 
ocenjevanja možnih ranljivosti v sistemih, 
ki jih upravlja ponudnik elektronske 
komunikacijske storitve, ki vkljuèuje 
redno spremljanje kršitev varnosti;
– postopek sprejemanja preventivnih, 
korektivnih in blažilnih ukrepov za 
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odpravo ranljivosti, ki se odkrijejo v 
postopku, opisanem v tretji alineji, in 
postopek sprejemanja preventivnih, 
korektivnih in blažilnih ukrepov zoper 
varnostne nezgode, ki lahko privedejo do 
kršitev varnosti.

Or. en

Predlog spremembe 54
Kathalijne Maria Buitenweg

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 - točka 3 - točka b
Direktiva 2002/58/ES
Člen 4 - odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. V primeru kršitve varnosti, ki povzroči 
naključno ali nezakonito uničenje, izgubo, 
spremembo, nepooblaščeno razkritje ali 
dostop do osebnih podatkov, ki so poslani, 
shranjeni ali kako drugače obdelani v zvezi 
z zagotavljanjem javno razpoložljivih 
komunikacijskih storitev v Skupnosti, 
ponudnik javno dostopnih elektronskih 
komunikacijskih storitev zadevnega 
naročnika in nacionalni regulativni organ 
nemudoma obvesti o taki kršitvi. Obvestilo 
naročniku vsebuje najmanj opis narave 
kršitve in priporočene ukrepe za ublažitev 
morebitnih negativnih učinkov. Obvestilo 
nacionalnemu regulativnemu organu poleg 
tega vsebuje tudi opis posledic in ukrepov, 
ki jih je ponudnik sprejel za obravnavanje 
kršitve.

3. V primeru kršitve varnosti, ki povzroči 
naključno ali nezakonito uničenje, izgubo, 
spremembo, nepooblaščeno razkritje ali 
dostop do osebnih podatkov, ki so poslani, 
shranjeni ali kako drugače obdelani v zvezi 
z zagotavljanjem javno razpoložljivih 
komunikacijskih storitev v Skupnosti, 
ponudnik javno dostopnih elektronskih 
komunikacijskih storitev in vsako podjetje, 
ki uporabnikom zagotavlja storitve prek 
spleta ter je kontrolor podatkov in 
ponudnik storitev informacijske družbe 
zadevnega uporabnika in nacionalni 
regulativni organ nemudoma obvesti o taki 
kršitvi. Obvestilo nacionalnemu 
regulativnemu organu vsebuje najmanj 
opis narave kršitve in priporočene ukrepe 
za ublažitev morebitnih negativnih 
učinkov. Poleg tega vsebuje tudi opis 
posledic in ukrepov, ki jih je ponudnik 
sprejel za obravnavanje kršitve.

Or. en
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Obrazložitev

Ni nujno, da je uporabnik elektronske komunikacijske storitve tudi njen naročnik, ko je npr. v 
stiku z naročnikom. Določbe tega člena bi morale zajemati tudi nekdanje naročnike, zato je 
primernejši izraz „uporabnik“.

Predlog spremembe 55
Alexander Alvaro

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 - točka 3 - točka b
Direktiva 2002/58/ES
Člen 4 - odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. V primeru kršitve varnosti, ki povzroči 
naključno ali nezakonito uničenje, izgubo, 
spremembo, nepooblaščeno razkritje ali 
dostop do osebnih podatkov, ki so poslani, 
shranjeni ali kako drugače obdelani v zvezi 
z zagotavljanjem javno razpoložljivih 
komunikacijskih storitev v Skupnosti, 
ponudnik javno dostopnih elektronskih 
komunikacijskih storitev zadevnega 
naročnika in nacionalni regulativni organ 
nemudoma obvesti o taki kršitvi. Obvestilo 
naročniku vsebuje najmanj opis narave 
kršitve in priporočene ukrepe za ublažitev 
morebitnih negativnih učinkov. Obvestilo 
nacionalnemu regulativnemu organu
poleg tega vsebuje tudi opis posledic in 
ukrepov, ki jih je ponudnik sprejel za 
obravnavanje kršitve.

3. V primeru kršitve varnosti, ki povzroči 
naključno ali nezakonito uničenje, izgubo, 
spremembo, nepooblaščeno razkritje ali 
dostop do osebnih podatkov, ki so poslani, 
shranjeni ali kako drugače obdelani v zvezi 
z zagotavljanjem javno razpoložljivih 
komunikacijskih storitev v Skupnosti, in ki 
bi lahko uporabnikom povzročila resno 
škodo, ponudnik javno dostopnih 
elektronskih komunikacijskih storitev in 
vsako podjetje, ki deluje v spletu in 
zagotavlja storitve uporabnikom ter je 
kontrolor podatkov in ponudnik storitev 
informacijske družbe, nacionalni 
regulativni organ ali pristojni organ v 
skladu z zakonodajo posamezne države 
članice nemudoma obvesti o taki kršitvi. 
Obvestilo pristojnemu organu vsebuje 
najmanj opis narave kršitve in priporočene 
ukrepe za ublažitev morebitnih negativnih 
učinkov. Poleg tega vsebuje tudi opis 
posledic in ukrepov, ki jih je ponudnik 
sprejel za obravnavanje kršitve.

Or. en
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Predlog spremembe 56
Stavros Lambrinidis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 - točka 3 - točka b
Direktiva 2002/58/ES
Člen 4 - odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. V primeru kršitve varnosti, ki povzroči 
naključno ali nezakonito uničenje, izgubo, 
spremembo, nepooblaščeno razkritje ali 
dostop do osebnih podatkov, ki so poslani, 
shranjeni ali kako drugače obdelani v zvezi 
z zagotavljanjem javno razpoložljivih 
komunikacijskih storitev v Skupnosti, 
ponudnik javno dostopnih elektronskih 
komunikacijskih storitev zadevnega 
naročnika in nacionalni regulativni organ 
nemudoma obvesti o taki kršitvi. Obvestilo 
naročniku vsebuje najmanj opis narave 
kršitve in priporočene ukrepe za ublažitev 
morebitnih negativnih učinkov. Obvestilo 
nacionalnemu regulativnemu organu poleg 
tega vsebuje tudi opis posledic in ukrepov, 
ki jih je ponudnik sprejel za obravnavanje 
kršitve.

3. V primeru kršitve varnosti, ki povzroči 
naključno ali nezakonito uničenje, izgubo, 
spremembo, nepooblaščeno razkritje ali 
dostop do osebnih podatkov, ki so poslani, 
shranjeni ali kako drugače obdelani v zvezi 
z zagotavljanjem javno razpoložljivih 
komunikacijskih storitev in ponudniki 
storitev informacijske družbe v Skupnosti, 
ponudnik vse prizadete osebe in nacionalni 
regulativni organ nemudoma obvesti o taki 
kršitvi. Obvestilo naročniku vsebuje 
najmanj opis narave kršitve in priporočene 
ukrepe za ublažitev morebitnih negativnih 
učinkov. Obvestilo nacionalnemu 
regulativnemu organu poleg tega vsebuje 
tudi opis posledic in ukrepov, ki jih je 
ponudnik sprejel za obravnavanje kršitve.
Nacionalni regulativni organi morajo v 
rednih presledkih opraviti statistične 
analize – podjetje za podjetjem in za vse 
sektorje – glede vrste in pogostosti kršitev 
varstva podatkov med temi presledki ter 
glede hitrosti in učinkovitosti blažitve teh 
kršitev. Nacionalni regulativni organi 
morajo tudi spremljati, ali so podjetja 
dosledno izpolnila svoje obveznosti glede 
obvestil v skladu s tem členom, ter jim v 
primeru kršitev naložiti ustrezne kazni, 
vključno z objavo.

Or. en

Obrazložitev

Zahteve glede obvestil bi morale zajemati vse prizadete osebe, katerih osebni podatki so bili 
razkriti zaradi kršitve, ne le naročnikov. Poleg tega bi bilo treba za učinkovito izvajanje 
predvidenih ukrepov natančneje pojasniti vlogo nacionalnih regulativnih organov.
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Predlog spremembe 57
Syed Kamall 

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 - točka 3 - točka b
Direktiva 2002/58/ES
Člen 4 - odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. V primeru kršitve varnosti, ki povzroči 
naključno ali nezakonito uničenje, izgubo, 
spremembo, nepooblaščeno razkritje ali 
dostop do osebnih podatkov, ki so poslani, 
shranjeni ali kako drugače obdelani v zvezi 
z zagotavljanjem javno razpoložljivih 
komunikacijskih storitev v Skupnosti, 
ponudnik javno dostopnih elektronskih 
komunikacijskih storitev zadevnega 
naročnika in nacionalni regulativni organ 
nemudoma obvesti o taki kršitvi. Obvestilo 
naročniku vsebuje najmanj opis narave 
kršitve in priporočene ukrepe za ublažitev 
morebitnih negativnih učinkov. Obvestilo 
nacionalnemu regulativnemu organu 
poleg tega vsebuje tudi opis posledic in 
ukrepov, ki jih je ponudnik sprejel za 
obravnavanje kršitve.

3. V primeru hude kršitve varnosti, ki 
povzroči naključno ali nezakonito uničenje, 
izgubo, spremembo, nepooblaščeno 
razkritje ali dostop do osebnih podatkov, ki 
so poslani, shranjeni ali kako drugače 
obdelani v zvezi z zagotavljanjem javno 
razpoložljivih komunikacijskih storitev v 
Skupnosti, in ki predstavlja resno grožnjo, 
da bo škodila uporabnikom, ponudnik 
javno dostopnih elektronskih 
komunikacijskih storitev pristojni organ 
nemudoma obvesti o taki kršitvi. Obvestilo 
nacionalnemu regulativnemu organu 
vsebuje najmanj opis narave kršitve in 
priporočene ukrepe za ublažitev morebitnih 
negativnih učinkov. Obvestilo pristojnemu 
organu poleg tega vsebuje tudi opis 
posledic in ukrepov, ki jih je ponudnik 
sprejel za obravnavanje kršitve.

Or. en

Predlog spremembe 58
Alexander Alvaro

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 - točka 3 - točka b
Direktiva 2002/58/ES
Člen 4 - odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Pristojni organ obravnava kršitve in 
določi njihovo resnost. V primeru hude 
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kršitve pristojni organ od ponudnika 
javno dostopnih elektronskih 
komunikacijskih storitev in ponudnika 
storitev informacijske družbe zahteva, da 
nemudoma ustrezno obvestita osebe, na 
katere vpliva kršitev. Obvestilo mora 
vsebovati elemente, opisane v odstavku 3.

Izdaja obvestila o hudi kršitvi se lahko 
odloži v primerih, ko bi to škodilo poteku 
kazenske preiskave, povezane s to 
kršitvijo.

Or. en

Predlog spremembe 59
Alexander Alvaro

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 - točka 3 - točka b
Direktiva 2002/58/ES
Člen 4 - odstavek 3 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3c. Kršitev ni huda in ponudnik javno 
dostopnih elektronskih komunikacijskih 
storitev ter ponudnik storitev 
informacijske družbe sta oproščena 
zahteve obveščanja ali pošiljanja obvestila 
zadevnim osebam, če se lahko dokaže, da 
osebni podatki, na katere vpliva kršitev, 
niso ogroženi zaradi uporabe primernih 
ukrepov za tehnološko zaščito, vključno z 
ustrezno tehnologijo šifriranja, vendar ne 
omejenih zgolj na to.

Zahvaljujoč ukrepom za tehnološko 
zaščito bi v primeru naključne ali 
nezakonite izgube, spremembe, 
nepooblaščenega razkritja ali dostopa do 
posredovanih ali shranjenih osebnih 
podatkov ti podatki postali nerazumljivi za 
tretje osebe, če pa bi se ti ukrepi 
naključno ali nezakonito izgubili, bi 
osebni podatki postali dostopni ponudniku 
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javno dostopnih elektronskih 
komunikacijskih storitev ter ponudniku 
storitev informacijske družbe.

Or. en

Predlog spremembe 60
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 - točka 3 - točka b
Direktiva 2002/58/ES
Člen 4 - odstavek 3 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3c) Ponudniki elektronskih 
komunikacijskih storitev za javnost ter 
ponudniki posebnih storitev informacijske 
družbe sprejmejo tehnične ukrepe za 
zmanjšanje ranljivosti osebnih podatkov, 
ki jih imajo v hrambi ali obdelavi, ter za 
zmanjšanje nevarnosti, da bi bili ti podatki 
dostopni, razkriti brez dovoljenja ali 
naključno ali nezakonito spremenjeni ali 
izgubljeni. V primeru ponudnikov 
posebnih storitev informacijske družbe ter 
zlasti storitev e-uprave lahko ti tehnični 
ukrepi brez omejitev vključujejo primerno 
tehnologijo šifriranja podatkov. 

Or. ro

Obrazložitev

Ponudniki elektronskih komunikacijskih storitev morajo sprejeti ustrezne ukrepe za 
zagotovitev varstva osebnih podatkov.
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Predlog spremembe 61
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 - točka 3 - točka b
Direktiva 2002/58/ES
Člen 4 - odstavek 3 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3d) Ponudniki elektronskih 
komunikacijskih storitev za javnost ter 
ponudniki posebnih storitev informacijske 
družbe so izvzeti iz obveznosti obveščanja 
naročnikov, kadar je mogoče dokazati, da 
so bili poslani, shranjeni ali obdelani 
osebni podatki, na katere vplivajo kršitve 
varnosti, zaščiteni z uporabo primernih 
tehnoloških varnostnih ukrepov, tako da 
postanejo neberljivi v primeru 
nepooblaščenega dostopa ali naključne ali 
nezakonite spremembe ali izgube, pri 
čemer jih je mogoče obnoviti, tako da 
postanejo znova dostopni. Naročnike je 
treba obvestiti samo v primeru, ko bi 
uporaba njihovih podatkov, ki so bili 
izgubljeni ali je imela do njih dostop 
nepooblaščena oseba, povzročila znatno 
finančno izgubo ali družbeno škodo.

Or. ro

Obrazložitev

Tovrstna obvestila bi bilo treba izdajati samo, če bi kršitev varnosti pomenila veliko izgubo in 
bi nepooblaščeno razkritje ali nedovoljen dostop do teh podatkov ter kazniva uporaba 
izgubljenih osebnih podatkov resno ogrozila zadevno osebo.

Predlog spremembe 62
Bill Newton Dunn

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 - točka 3 - točka b
Direktiva 2002/58/ES
Člen 4 - odstavek 4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Da se zagotovi doslednost pri izvajanju 
ukrepov iz odstavkov 1, 2 in 3, lahko
Komisija po posvetovanju z organom za 
evropski trg elektronskih komunikacij (v 
nadaljnjem besedilu ‚organ‘), in z 
Evropskim nadzornikom za varstvo 
podatkov sprejme ustrezne tehnične 
izvedbene ukrepe, med drugim o 
okoliščinah, obliki zapisa in postopkih, ki 
se uporabljajo za zahteve glede informacij 
in obvestil iz tega člena.

4. Da se zagotovi doslednost pri izvajanju 
ukrepov iz odstavkov 1, 2 in 3 a–c, mora
Komisija po posvetovanju z Evropskim 
nadzornikom za varstvo podatkov,
zainteresiranimi stranmi in z Evropsko 
agencijo za varovanje omrežij in podatkov 
priporočiti ustrezne tehnične izvedbene 
ukrepe, med drugim ukrepe, opisane v 
odstavku 1a, in okoliščine, obliko zapisa 
in postopke, ki se uporabljajo za zahteve 
glede informacij in obvestil iz odstavkov 
3a in 3b.

Or. en

Predlog spremembe 63
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 - točka 3 - točka b
Direktiva 2002/58/ES
Člen 4 - odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Da se zagotovi doslednost pri izvajanju 
ukrepov iz odstavkov 1, 2 in 3, lahko 
Komisija po posvetovanju z organom za 
evropski trg elektronskih komunikacij (v 
nadaljnjem besedilu ‚organ‘), in z 
Evropskim nadzornikom za varstvo 
podatkov sprejme ustrezne tehnične 
izvedbene ukrepe, med drugim o 
okoliščinah, obliki zapisa in postopkih, ki 
se uporabljajo za zahteve glede informacij 
in obvestil iz tega člena. 

(4) Da se zagotovi doslednost pri izvajanju 
ukrepov iz odstavkov 1, 2 in 3, lahko 
Komisija po posvetovanju z nacionalnimi 
regulativnimi organi za elektronske 
komunikacije in z Evropskim 
nadzornikom za varstvo podatkov sprejme 
varnostne standarde za varstvo osebnih 
podatkov ter ustrezne tehnične izvedbene 
ukrepe, med drugim o okoliščinah, obliki 
zapisa in postopkih, ki se uporabljajo za 
zahteve glede informacij in obvestil iz tega 
člena. 

Or. ro
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Obrazložitev

Vlogo nacionalnih regulativnih organov za elektronske komunikacije je treba okrepiti, ne pa 
zmanjšati.

Predlog spremembe 64
Stavros Lambrinidis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 - točka 3 - točka b
Direktiva 2002/58/ES
Člen 4 - odstavek 4 - pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Da se zagotovi doslednost pri izvajanju 
ukrepov iz odstavkov 1, 2 in 3, lahko
Komisija po posvetovanju z organom za 
evropski trg elektronskih komunikacij (v 
nadaljnjem besedilu ‚organ‘), in z 
Evropskim nadzornikom za varstvo 
podatkov sprejme ustrezne tehnične 
izvedbene ukrepe, med drugim o 
okoliščinah, obliki zapisa in postopkih, ki
se uporabljajo za zahteve glede informacij 
in obvestil iz tega člena.

4. Da se zagotovi doslednost pri izvajanju 
ukrepov iz odstavkov 1, 2 in 3 mora 
Komisija po posvetovanju z agencijo 
ENISA, Evropskim nadzornikom za 
varstvo podatkov in delovno skupino iz
člena 29 sprejeti ustrezne tehnične 
izvedbene ukrepe, med drugim o 
okoliščinah, obliki zapisa in postopkih, ki 
se uporabljajo za zahteve glede informacij 
in obvestil iz tega člena. Komisija vključi 
vse zadevne zainteresirane strani zlasti 
zato, da bi bila obveščena o najboljših 
rešitvah, ki so na voljo ter tehnično in 
ekonomsko primerne za izboljšanje 
izvajanja direktive.

Or. en

Obrazložitev

Treba se je posvetovati tudi z delovno skupino iz člena 29, saj bi vsi uvedeni ukrepi 
neposredno vplivali na podatke, ki jih bodo prejele zadevne osebe. Prav tako se je treba 
posvetovati s predstavniki gospodarskih panog.
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Predlog spremembe 65
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 - točka 3 - točka b
Direktiva 2002/58/ES
Člen 4 - odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Nacionalni regulativni organi za 
elektronske komunikacije vsakih šest 
mesecev Komisiji pošljejo poročilo, ki 
vsebuje povzetek o prejetih obvestilih v 
zvezi z varnostjo pri obdelavi podatkov in 
elektronskimi komunikacijskimi omrežji, 
skupaj s predlaganimi ukrepi za 
izboljšanje. Na podlagi teh podatkov 
Komisija vsako leto Evropskemu 
parlamentu predloži poročilo, skupaj s 
predlogi ukrepov za izboljšanje varnosti 
elektronskih komunikacijskih omrežij ter 
posebnih storitev informacijske družbe.

Or. ro

Obrazložitev

Zaradi hitrega razvoja na področju elektronskih komunikacij je treba dovolj redno sprejeti 
ukrepe za izboljšanje varnosti omrežja za komunikacije in posebne storitve informacijske 
družbe, da lahko ponudniki uporabijo proaktiven pristop namesto odzivnega.

Predlog spremembe 66
Michael Cashman

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 - točka 4
Direktiva 2002/58/ES
Člen 5 - odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-3) Člen 5(1) se nadomesti z naslednjim:

1. Države članice s svojo nacionalno 
zakonodajo zagotovijo zaupnost sporočil 



AM\728240SL.doc 29/50 PE406.051v03-00

SL

in s tem povezanih podatkov o prometu, 
ki se pošiljajo prek javnega 
komunikacijskega omrežja in javno 
razpoložljivih elektronskih 
komunikacijskih storitev. Zlasti 
prepovejo vsem osebam razen 
uporabnikom, da poslušajo, 
prisluškujejo, shranjujejo ali na druge 
načine prestrezajo ali nadzirajo 
komunikacije (sporočila) in z njimi 
povezane podatke o prometu, brez 
privolitve zadevnih uporabnikov, razen 
kadar je to zakonsko dovoljeno v skladu 
s členom 15(1) in členom 13(1) direktive 
95/46/ES. Ta odstavek ne preprečuje 
tehničnega shranjevanja, ki je potrebno 
za prenos sporočila, brez vpliva na 
načelo zaupnosti.

Or. en

Obrazložitev

S predlogom spremembe je pojasnjeno, da bi bilo treba pri razlagi člena 15 upoštevati člen 
13 direktive o varstvu podatkov iz leta 1995, zato je vključena sedanja sodna praksa Sodišča 
Evropskih skupnosti (C-275/06).

Predlog spremembe 67
Stavros Lambrinidis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 - točka 4
Direktiva 2002/58/ES
Člen 5 - odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice zagotovijo, da je 
shranjevanje podatkov ali pridobivanje 
dostopa do podatkov, shranjenih v 
terminalski opremi naročnika ali 
uporabnika, dovoljeno samo pod pogojem,
da sta naročnik ali uporabnik jasno in 
izčrpno obveščena v skladu z Direktivo 
95/46/ES, med drugim o namenih 

3. Države članice zagotovijo, da je 
shranjevanje podatkov ali pridobivanje 
dostopa do podatkov, shranjenih v 
terminalski opremi naročnika ali 
uporabnika, tako neposredno kot 
posredno, prek katere koli oblike 
shranjevanja, prepovedano, razen v 
primeru, ko naročnik ali uporabnik da 
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obdelave, in da mu kontrolor podatkov 
zagotovi pravico do zavrnitve take 
obdelave. To ne prepreči nobenega 
tehničnega shranjevanja ali dostopa 
izključno za namen opravljanja ali lajšanja 
prenosa sporočila prek elektronskega 
komunikacijskega omrežja, ali če je nujno 
potrebno za zagotovitev storitve 
informacijske družbe, ki jo naročnik ali 
uporabnik izrecno zahtevata.

predhodno privolitev ter je jasno in 
izčrpno obveščen v skladu z Direktivo 
95/46/ES, med drugim o namenih 
obdelave. To ne prepreči nobenega 
tehničnega shranjevanja ali dostopa 
izključno za namen opravljanja ali lajšanja 
prenosa sporočila prek elektronskega 
komunikacijskega omrežja, ali če je nujno 
potrebno za zagotovitev storitve 
informacijske družbe, ki jo naročnik ali 
uporabnik izrecno zahteva.

Or. en

Predlog spremembe 68
Alexander Alvaro

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 - točka 4 
Direktiva 2002/58/ES
Člen 5 - odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice zagotovijo, da je 
shranjevanje podatkov ali pridobivanje 
dostopa do podatkov, shranjenih v 
terminalski opremi naročnika ali 
uporabnika, dovoljeno samo pod pogojem, 
da sta naročnik ali uporabnik jasno in 
izčrpno obveščena v skladu z Direktivo 
95/46/ES, med drugim o namenih 
obdelave, in da mu kontrolor podatkov 
zagotovi pravico do zavrnitve take 
obdelave. To ne prepreči nobenega 
tehničnega shranjevanja ali dostopa 
izključno za namen opravljanja ali lajšanja
prenosa sporočila prek elektronskega 
komunikacijskega omrežja, ali če je nujno 
potrebno za zagotovitev storitve 
informacijske družbe, ki jo naročnik ali 
uporabnik izrecno zahtevata.

3. Države članice zagotovijo, da je 
shranjevanje podatkov ali pridobivanje 
dostopa do podatkov, shranjenih v 
terminalski opremi naročnika ali 
uporabnika, tako neposredno kot 
posredno, prek katere koli oblike 
shranjevanja, prepovedano, razen v 
primeru, ko naročnik ali uporabnik da
predhodno privolitev, pri čemer nastavitve 
brskalnika pomenijo predhodno 
privolitev, in ko je jasno in izčrpno 
obveščen v skladu z Direktivo 95/46/ES, 
med drugim o namenih obdelave, in da mu 
kontrolor podatkov zagotovi pravico do 
zavrnitve take obdelave. To ne prepreči 
nobenega tehničnega shranjevanja ali 
dostopa izključno za namen opravljanja 
prenosa sporočila prek elektronskega 
komunikacijskega omrežja, ali če je nujno 
potrebno za zagotovitev storitve 
informacijske družbe, ki jo naročnik ali 
uporabnik izrecno zahteva.
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Or. en

Predlog spremembe 69
Syed Kamall

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 - točka 4 a (novo)
Direktiva 2002/58/ES
Člen 6 - odstavek 6a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) V členu 6 se doda naslednji odstavek 
6a:
6a. Podatke o prometu lahko obdela vsaka 
fizična ali pravna oseba za izvajanje 
tehničnih ukrepov, s katerimi se zagotovi 
varnost javnih elektronskih 
komunikacijskih storitev, javnega ali 
zasebnega elektronskega 
komunikacijskega omrežja, storitev 
informacijske družbe ali s tem povezane 
terminalske opreme ali elektronske 
komunikacijske opreme.  Obdelava mora 
biti omejena na to, kar je nujno potrebno 
za izvajanje te varnostne dejavnosti.

Or. en

Predlog spremembe 70
Alexander Alvaro

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 - točka 4 b (novo)
Direktiva 2002/58/ES
Člen 9 - odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4b) Člen 9(1) se nadomesti z naslednjim:
1. Kadar se podatki o lokaciji, razen 
podatkov o prometu, ki se nanašajo na 
uporabnike ali naročnike javnih 
komunikacijskih omrežij ali javno 
razpoložljivih elektronskih 
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komunikacijskih storitev, dajo 
obdelovati, se smejo takšni podatki 
obdelati šele potem, ko postanejo 
anonimni ali s predhodno privolitvijo 
uporabnikov ali naročnikov in to v 
obsegu in trajanju, ki sta potrebna za 
izvedbo storitve z dodano vrednostjo. 
Ponudnik storitve mora pred 
pridobitvijo njihove privolitve obvestiti 
uporabnike ali naročnike o vrsti
podatkov v zvezi z lokacijo, razen 
podatkov o prometu, ki bodo obdelani, o 
namenih in trajanju obdelave in ali bodo 
podatki poslani tretji osebi za namen 
izvedbe storitve z dodano vrednostjo. 
Uporabnikom ali naročnikom je treba 
dati možnost, da kadar koli umaknejo 
privolitev za obdelavo podatkov o 
lokaciji, razen podatkov o prometu.
Uporabniki ali naročniki so jasno in 
izčrpno obveščeni o možnosti, da lahko 
kadar koli umaknejo privolitev za 
obdelavo podatkov o prometu.

Or. en

Predlog spremembe 71
Syed Kamall

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 - točka 4 c (novo)
Direktiva 2002/58/ES
Člen 9 - odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4c) Člen 9(1) se nadomesti z naslednjim:
1. Kadar se podatki o lokaciji, razen 
podatkov o prometu, ki se nanašajo na 
uporabnike ali naročnike javnih 
komunikacijskih omrežij ali javno 
razpoložljivih elektronskih 
komunikacijskih storitev, dajo 
obdelovati, se smejo takšni podatki 
obdelati šele potem, ko postanejo 
anonimni ali s predhodno privolitvijo 
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uporabnikov ali naročnikov in to v 
obsegu in trajanju, ki sta potrebna za 
izvedbo storitve z dodano vrednostjo. 
Ponudnik storitve mora pred 
pridobitvijo njihove privolitve obvestiti 
uporabnike ali naročnike o vrsti 
podatkov v zvezi z lokacijo, razen 
podatkov o prometu, ki bodo obdelani, o 
namenih in trajanju obdelave in ali bodo 
podatki poslani tretji osebi za namen 
izvedbe storitve z dodano vrednostjo. 
Uporabnikom ali naročnikom je treba 
dati možnost, da kadar koli umaknejo 
privolitev za obdelavo podatkov o 
lokaciji, razen podatkov o prometu.
Uporabniki ali naročniki so jasno in 
izčrpno obveščeni o možnosti, da lahko 
kadar koli umaknejo privolitev za 
obdelavo podatkov o prometu.

Or. en

Predlog spremembe 72
Carlo Casini, Stefano Zappalà

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 - točka 4 d  (novo)
Direktiva 2002/58/ES
Člen 12 - odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4d) V členu 12 se spremeni odstavek 2:

2. Države članice zagotovijo, da se 
podatki vseh končnih uporabnikov 
elektronskih komunikacijskih storitev in 
omrežij vključijo v imeniške zbirke 
podatkov in da so ti končni uporabniki, ko 
zahtevajo storitev in potem v rednih 
časovnih presledkih, izrecno vprašani, na 
kakšen način želijo, da se ustrezni 
podatki, ki jih zadevajo, vključijo v te 
zbirke podatkov. Poleg tega se končnim 
uporabnikom omogoči, da se nekateri 
podatki, ki se ne razkrijejo uporabnikom 
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imeniških storitev, vključijo v zbirke 
podatkov, ter da preverijo, popravijo ali 
odstranijo take podatke. Nevključitev v 
javni imenik naročnikov, preverjanje, 
popravki ali odstranitev osebnih 
podatkov iz imenika so brezplačni.

Or. it

Obrazložitev

Imeniške storitve so zelo pomembne, posebej za invalide in starejše uporabnike (to je 
navedeno tudi v direktivi o univerzalnih storitvah). Podatke končnih uporabnikov je marsikdaj 
težko vključiti, ker operaterji niso vajeni zaprositi za privolitev. To posebej velja za 
alternativne operaterje fiksnega omrežja in operaterje mobilnega omrežja. V državah 
članicah, ki nimajo zakonodaje na tem področju, so podatki končnih uporabnikov – zlasti 
uporabnikov mobilnega omrežja – vključeni zelo redko.

Današnji sistemi omogočajo, da se podatki, uporabljeni v imeniških storitvah pomoči, 
vključijo v zbirke podatkov, ne da bi uporabniki teh storitev imeli neposreden dostop do njih. 
To ponudnikom imeniških storitev omogoča, da ljudem pomagajo vzpostaviti stike s strankami 
brez kršenja zasebnosti (ker podatki uporabnikov niso objavljeni). 

Predlog spremembe 73
Bill Newton Dunn

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 - točka 4 e (novo)
Direktiva 2002/58/ES
Člen 12 - odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4e) V členu 12 se odstavek 2 nadomesti z 
naslednjim:

2. Države članice zagotovijo, da se 
podatki vseh končnih uporabnikov 
elektronskih komunikacijskih omrežij in 
storitev samodejno vključijo v imeniške 
zbirke podatkov in da so ti končni 
uporabniki, ko zahtevajo storitev in potem 
v rednih časovnih presledkih, izrecno 
vprašani, na kakšen način želijo, da se 
ustrezni podatki vključijo v imeniške 
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zbirke podatkov. Poleg tega se končnim 
uporabnikom omogoči, da se nekateri 
podatki, ki se ne razkrijejo uporabnikom 
imeniških storitev, vključijo v zbirko 
podatkov. Naročnikom je dana možnost 
odločanja o vključitvi njihovih osebnih 
podatkov v javni imenik in če se za to 
odločijo, odločanja o tem, kateri podatki 
ustrezajo namenu imenika, kakor ga 
določi ponudnik imenika, in da 
preverijo, popravijo ali odstranijo take 
podatke. Nevključitev v javni imenik 
naročnikov, preverjanje, popravki ali 
odstranitev osebnih podatkov iz imenika 
so brezplačni.

Or. en

Obrazložitev

Podatki končnih uporabnikov pogosto niso vključeni v imenike, ker operaterji ne zaprosijo za 
privolitev. 

Predlog spremembe 74
Stavros Lambrinidis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 - točka -5 a (novo)
Direktiva 2002/58/ES
Člen 13 - odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-5a) Člen 13(1) se nadomesti z 
naslednjim:
1. Uporaba avtomatičnih klicnih in 
komunikacijskih sistemov brez 
človekovega posega (klicni avtomati), 
faksimilnih naprav (faksov) ali 
elektronske pošte in storitev mobilne 
telefonije za namene neposrednega 
trženja je dovoljena samo za uporabnike, 
ki dajo za to predhodno privolitev, kot je 
opredeljeno v direktivi 95/46/ES.



PE406.051v03-00 36/50 AM\728240SL.doc

SL

Or. en

Obrazložitev

Da bi zajeli nenehni razvoj in spremembe tehnologije, omenjamo „avtomatične klicne in 
komunikacijske sisteme“, da bi ohranili nevtralen pristop z vidika tehnologije, obenem pa 
upoštevali spremembe, ki potekajo na tem področju.

Predlog spremembe 75
Alexander Alvaro

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 - točka -5 b (novo)
Direktiva 2002/58/ES
Člen 13 - odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-5b) Člen 13(1) se nadomesti z 
naslednjim:

1. Uporaba avtomatičnih klicnih in 
komunikacijskih sistemov brez 
človekovega posega (klicni avtomati), 
faksimilnih naprav (faksov) ali 
elektronske pošte (vključno s kratkimi in 
multimedijskimi sporočili – SMS in MMS) 
za namene neposrednega trženja je 
dovoljena samo za naročnike, ki dajo za 
to predhodno privolitev.

Or. en

Predlog spremembe 76
Syed Kamall

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 - točka 5 a (novo)
Direktiva 2002/58/ES
Člen 14 - odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) V členu 14 se odstavek 1 nadomesti z 
naslednjim:
1. Pri izvajanju določb te direktive 
države članice zagotovijo, ob 
upoštevanju odstavkov 2 in 3, da ni 
nobenih obveznih zahtev glede posebnih 
tehničnih lastnosti terminala, med 
drugim – brez omejitev – za namene 
odkrivanja, prestrezanja ali preprečevanja 
kršitev intelektualnih pravic uporabnikov, 
ali druge elektronske komunikacijske 
opreme, ki bi lahko ovirale dajanje 
opreme na trg in prost pretok takšne 
opreme v državah članicah in med njimi.

Or. en

Predlog spremembe 77
Syed Kamall

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 - točka 5 b (novo)
Direktiva 2002/58/ES
Člen 14 - odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) V členu 14 se odstavek 3 nadomesti z 
naslednjim:
3. Kadar je potrebno, se lahko sprejmejo 
ukrepi, ki zagotovijo, da je terminalska 
oprema zgrajena na način, ki je 
združljiv s pravico uporabnikov do 
varstva in nadzora uporabe njihovih 
osebnih podatkov, v skladu z Direktivo 
1999/5/ES in Sklepom Sveta 87/95/EGS z 
dne 22. decembra 1986 o standardizaciji 
na področju informacijske 
tehnike/tehnologije in komunikacij.  Pri 
takih ukrepih je treba spoštovati načelo 
tehnološke nevtralnosti.

Or. en
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Predlog spremembe 78
Michael Cashman

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 - točka -7 a (novo)
Direktiva 2002/58/ES
Člen 15 - odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-7a) V členu 15 se odstavek 1 nadomesti z 
naslednjim:
1. Države članice lahko sprejmejo 
zakonske ukrepe, s katerimi omejijo 
obseg pravic in obveznosti, določenih v 
členu 5, členu 6, členu 8(1), (2), (3) in (4) 
ter členu 9 te direktive, kadar takšna 
omejitev pomeni potreben, primeren in 
ustrezen ukrep znotraj demokratične 
družbe za zaščito državne varnosti (to je 
Državne varnosti), obrambe, javne 
varnosti in preprečevanje, preiskovanje, 
odkrivanje in pregon kriminalnih dejanj 
ali nedovoljene uporabe elektronskega 
komunikacijskega sistema, ali zaščito 
pravic in svobode drugih, kot je navedeno 
v členu 13(1) Direktive 95/46/ES. V ta 
namen lahko države članice med drugim 
sprejmejo zakonske ukrepe, ki določajo 
zadrževanje podatkov za določeno 
obdobje, upravičeno iz razlogov iz tega 
odstavka. Vsi ukrepi iz tega odstavka so 
v skladu s splošnimi načeli zakonodaje 
Skupnosti, vključno s tistimi iz člena 6(1) 
in (2) Pogodbe o Evropski uniji.

Or. en

Obrazložitev

V tem predlogu spremembe je znova poudarjeno, da direktiva o zasebnosti in elektronskih 
komunikacijah dopolnjuje okvirno direktivo o zasebnosti iz leta 1995, zato moramo člen 15 
brati ob upoštevanju člena 13 okvirne direktive o zasebnosti. Namen tega predloga 
spremembe je povečati pravno varnost, kar je nedavno potrdilo tudi Sodišče Evropskih 
skupnosti v zadevi C-275/06.
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Predlog spremembe 79
Alexander Alvaro

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 - točka -7 b (novo)
Direktiva 2002/58/ES
Člen 15 - odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-7b) V členu 15 se odstavek 1 nadomesti z 
naslednjim:
1. Države članice lahko sprejmejo 
zakonske ukrepe, s katerimi omejijo 
obseg pravic in obveznosti, določenih v 
členu 5(1) in (2), členu 6, členu 8(1), (2), 
(3) in (4) ter členu 9 te direktive, kadar 
takšna omejitev pomeni potreben, 
primeren in ustrezen ukrep znotraj 
demokratične družbe za zaščito državne 
varnosti (to je Državne varnosti), 
obrambe, javne varnosti in 
preprečevanje, preiskovanje, odkrivanje 
in pregon kriminalnih dejanj ali 
nedovoljene uporabe elektronskega 
komunikacijskega sistema, vključno z 
lastninsko pravico, iz člena 13(1) 
Direktive 95/46/ES. V ta namen lahko 
države članice med drugim sprejmejo 
zakonske ukrepe, ki določajo 
zadrževanje podatkov za določeno 
obdobje, upravičeno iz razlogov iz tega 
odstavka. Vsi ukrepi iz tega odstavka so 
v skladu s splošnimi načeli zakonodaje 
Skupnosti, vključno s tistimi iz člena 6(1) 
in (2) Pogodbe o Evropski uniji. 

Or. en
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Predlog spremembe 80
Jean-Marie Cavada

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 - točka -7 c (novo)
Direktiva 2002/58/ES
Člen 15 - odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-7c) V členu 15 se odstavek 1 nadomesti z 
naslednjim:
1. Države članice lahko sprejmejo 
zakonske ukrepe, s katerimi omejijo 
obseg pravic in obveznosti, določenih v 
členu 5, členu 6, členu 8(1), (2), (3) in (4) 
ter členu 9 te direktive, kadar takšna 
omejitev pomeni potreben, primeren in 
ustrezen ukrep znotraj demokratične 
družbe za zaščito državne varnosti (to je 
Državne varnosti), obrambe, javne 
varnosti in preprečevanje, preiskovanje, 
odkrivanje in pregon kriminalnih dejanj 
ali nedovoljene uporabe elektronskega 
komunikacijskega sistema, ter zaščito 
pravic in svoboščin drugih, kot je 
navedeno v členu 13(1) Direktive 
95/46/ES. V ta namen lahko države 
članice med drugim sprejmejo zakonske 
ukrepe, ki določajo zadrževanje 
podatkov za določeno obdobje, 
upravičeno iz razlogov iz tega odstavka. 
Vsi ukrepi iz tega odstavka so v skladu s 
splošnimi načeli zakonodaje Skupnosti, 
vključno s tistimi iz člena 6(1) in (2) 
Pogodbe o Evropski uniji.

Or. fr

Obrazložitev

V predlogu spremembe je pojasnjeno, da seznam izjem iz člena 15(1) ni izčrpen in bi moral 
vključevati izjeme iz člena 13(1) direktive 95/46/ES, na katerega se člen 15(1) nanaša. To je 
pred nedavnim potrdilo Sodišče Evropskih skupnosti v zvezi z izjemo o zaščiti „pravic in 
svoboščin drugih“ iz člena 13(1)(g) direktive 95/46/ES (glej sodbo Sodišča z dne 29. januarja 
2008 v zadevi C-275/06, Promusicae proti Telefónica). Namen predloga spremembe je 
povečati pravno varnost z vključitvijo ugotovitve Sodišča v člen 15(1).
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Predlog spremembe 81
Patrick Gaubert

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 - točka -7 d (novo)
Direktiva 2002/58/ES
Člen 15 - odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-7d) V členu 15 se odstavek 1 nadomesti z 
naslednjim:
1. Države članice lahko sprejmejo 
zakonske ukrepe, s katerimi omejijo 
obseg pravic in obveznosti, določenih v 
členu 5, členu 6, členu 8(1), (2), (3) in (4) 
ter členu 9 te direktive, kadar takšna 
omejitev pomeni potreben, primeren in 
ustrezen ukrep znotraj demokratične 
družbe za zaščito državne varnosti (to je 
Državne varnosti), obrambe, javne 
varnosti in preprečevanje, preiskovanje, 
odkrivanje in pregon kriminalnih dejanj 
ali nedovoljene uporabe elektronskega 
komunikacijskega sistema, ter zaščito 
pravic in svoboščin drugih, kot je 
navedeno v členu 13(1) Direktive 
95/46/ES. V ta namen lahko države 
članice med drugim sprejmejo zakonske 
ukrepe, ki določajo zadrževanje 
podatkov za določeno obdobje, 
upravičeno iz razlogov iz tega odstavka. 
Vsi ukrepi iz tega odstavka so v skladu s 
splošnimi načeli zakonodaje Skupnosti, 
vključno s tistimi iz člena 6(1) in (2) 
Pogodbe o Evropski uniji.

Or. fr

Obrazložitev

S to majhno spremembo je besedilo usklajeno z direktivo o zasebnosti iz leta 1995, da bi 
zaščitili pravice in svoboščine drugih ter s tem zagotovili okrepljeno zaščito pravic 
intelektualne lastnine v povezavi z elektronskimi komunikacijskimi omrežji in storitvami. 
Predlog spremembe obenem upošteva zadnje ugotovitve iz sodne prakse Sodišča Evropskih 
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skupnosti.

Predlog spremembe 82
Stavros Lambrinidis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 - točka -7 e (novo)
Direktiva 2002/58/ES
Člen 15 - odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-7e) V členu 15 se doda naslednji 
odstavek 1a:
1a. Ponudniki javno dostopnih 
komunikacijskih storitev in ponudniki 
storitev informacijske družbe morajo 
nemudoma obvestiti neodvisne organe za 
varstvo podatkov o vseh zahtevah za 
dostop do osebnih podatkov uporabnikov, 
ki so jih prejeli v skladu s členom 15(1), 
vključno s pravno utemeljitvijo in pravnim 
postopkom, ki so ga uporabili za 
posamezno zahtevo; neodvisni organ za 
varstvo podatkov obvesti ustrezne sodne 
organe v primerih, ko meni, da niso bile 
spoštovane uveljavljene določbe iz 
nacionalne zakonodaje.

Or. en

Predlog spremembe 83
Stavros Lambrinidis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 - točka 7
Direktiva 2002/58/ES
Člen 15 a- odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice določijo pravila o kaznih, 
ki se uporabljajo za kršitve nacionalnih 
določb, sprejetih na podlagi te direktive, in 

1. Države članice določijo pravila o kaznih 
– vključno s kazenskimi sankcijami, kadar 
je to primerno –, ki se uporabljajo za 
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sprejmejo vse potrebne ukrepe, da se 
zagotovi njihovo izvajanje. Predvidene 
kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in 
odvračilne. Države članice sporočijo 
Komisiji te določbe najpozneje do [rok za 
izvedbo akta o spremembah] in ji 
nemudoma sporočijo kakršne koli 
naknadne spremembe, ki vplivajo na njih.

kršitve nacionalnih predpisov, sprejetih na 
podlagi te direktive, in sprejmejo vse 
potrebne ukrepe za zagotovitev njihovega 
izvajanja. Predvidene kazni morajo biti 
učinkovite, sorazmerne in odvračilne. 
Države članice sporočijo Komisiji te 
določbe najpozneje do [rok za izvedbo akta 
o spremembah] in ji nemudoma sporočijo 
kakršne koli naknadne spremembe, ki 
vplivajo na njih.

Or. en

Predlog spremembe 84
Stavros Lambrinidis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 - točka 7
Direktiva 2002/58/ES
Člen 15a - odstavek 4  pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija lahko zaradi zagotavljana
učinkovitega čezmejnega sodelovanja pri 
izvrševanju nacionalne zakonodaje, 
sprejete na podlagi te direktive, in da 
ustvari usklajene pogoje za opravljanje 
storitev, ki vključujejo čezmejne 
podatkovne tokove, po posvetovanju z 
organom in ustreznimi regulativnimi 
organi sprejme tehnične izvedbene ukrepe. 

4. Komisija lahko zaradi zagotavljanja
učinkovitega čezmejnega sodelovanja pri 
izvrševanju nacionalne zakonodaje, 
sprejete na podlagi te direktive, in da 
ustvari usklajene pogoje za opravljanje 
storitev, ki vključujejo čezmejne 
podatkovne tokove, po posvetovanju z 
agencijo ENISA, delovno skupino iz člena 
29 in ustreznimi regulativnimi organi 
sprejme tehnične izvedbene ukrepe. 

Or. en

Predlog spremembe 85
Syed Kamall

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 - točka 7 a (novo)
Direktiva 2002/58/ES
Člen 18
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Člen 18 se nadomesti z naslednjim:

18. Komisija predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu najpozneje v dveh 
letih po datumu [datum prenosa], 
predvidenem v členu 17(1), poročilo o 
uporabi te direktive in njenem vplivu na 
gospodarske družbe in potrošnike, zlasti 
kar zadeva določbe o nepovabljenih 
sporočilih, priglasitvah kršitev in uporabe 
osebnih podatkov s strani tretjih – javnih 
ali zasebnih – oseb v namene, ki jih ta 
direktiva ne pokriva, pri čemer upošteva 
mednarodno okolje. V ta namen lahko 
Komisija zahteva podatke od držav 
članic, ki jih te dostavijo brez 
nepotrebnega odlašanja. Kadar je to 
primerno, Komisija predloži predloge za 
spremembo te direktive, pri čemer 
upošteva rezultate tega poročila, vse 
spremembe na tem področju in lizbonsko 
pogodbo, zlasti nove pristojnosti v zvezi z 
varstvom podatkov, navedene v členu 16,
in vse druge predloge, ki jih lahko oceni 
kot potrebne za izboljšanje učinkovitosti 
te direktive.

Or. en

Predlog spremembe 86
Stavros Lambrinidis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 - točka 7 b (novo)
Direktiva 2002/58/ES
Člen 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7b) Vstavi se naslednji člen 18a:
Člen 18a
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Komisija po posvetovanju z delovno 
skupino iz člena 29 in EDPS Evropskemu 
parlamentu, Svetu in Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru 
najkasneje leta 2011 predloži študijo o 
razvoju hibridnih javno-zasebnih omrežij 
in njihovi vključitvi v področje uporabe te 
direktive.

Or. en

Predlog spremembe 87
Alexander Alvaro

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 - točka 7 c (novo)
Direktiva 2002/58/ES
Člen 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7c) Vstavi se naslednji člen 18a:
Člen 18a

Komisija Evropskemu parlamentu in 
Svetu najpozneje v dveh letih po začetku 
veljavnosti te direktive predloži poročilo o 
njeni uporabi in vplivu na gospodarske 
družbe in potrošnike, zlasti kar zadeva 
določbe o nenaročenih sporočilih, 
priglasitvah kršitev in uporabi osebnih 
podatkov s strani tretjih – javnih ali 
zasebnih – oseb v namene, ki jih ta 
direktiva ne pokriva, pri čemer upošteva 
mednarodno okolje. V ta namen lahko 
Komisija zahteva od držav članic podatke, 
ki jih morajo predložiti brez nepotrebnega 
odlašanja. Kadar je to primerno, Komisija 
predloži predloge za spremembo te 
direktive, pri čemer upošteva rezultate 
tega poročila, vse spremembe na tem 
področju in lizbonsko pogodbo, zlasti nove 
pristojnosti v zvezi z varstvom podatkov, 
navedene v členu 16, ter vse druge 
predloge, ki jih lahko oceni kot potrebne 
za izboljšanje učinkovitosti te direktive.
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Or. en

Predlog spremembe 88
Syed Kamall

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 - točka 12
Direktiva 2002/22/ES
Člen 20  odstavek 2  točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h)  kako lahko podjetje, ki zagotavlja 
priključek in/ali storitve, ukrepa v primeru 
incidentov v zvezi z varnostjo in
celovitostjo ali v primeru groženj in 
ranljivosti.

(h) kako lahko podjetje, ki zagotavlja 
priključek in/ali storitve, ukrepa v primeru 
hudih kršitev varnosti ali incidentov v 
zvezi s celovitostjo ali v primeru groženj in 
ranljivosti.

Or. en

Predlog spremembe 89
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 - točka 12
Direktiva 2002/22/ES
Člen 20 - odstavek 7a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Nacionalni regulativni organi za 
elektronske komunikacije zaradi zaščite 
interesov potrošnikov vsako leto pripravijo 
standardne pogodbe za ponudnike 
elektronskih komunikacijskih storitev na 
ozemlju zadevne države članice. Te 
standardne pogodbe morajo naročnikom 
omogočati dovolj svobodno izbiro glede 
veljavnih možnosti (minimalno obdobje, 
vrsta naročnine itd.). Ponudniki 
elektronskih komunikacijskih storitev ne 
smejo z nobenim dokumentom, priloženim 
k pogodbi za zagotavljanje elektronskih 
komunikacijskih storitev, vključiti 
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dodatne določbe v standardno pogodbo o 
pogojih za zagotavljanje teh storitev. 
Naročniki svoje zahteve glede možnega 
izboljšanja standardne pogodbe 
posredujejo nacionalnim regulativnim 
organom, da jih vključijo v letne podatke 
o standardnih pogodbah, ki so poslani 
ponudnikom elektronskih 
komunikacijskih storitev.

Or. ro

Obrazložitev

Naročnik mora imeti večjo pogajalsko moč v odnosu do ponudnikov elektronskih 
komunikacijskih storitev. Pripombe, ki so zanimive za uporabnike in bi lahko privedle do 
izboljšanja standardne pogodbe, je treba sporočiti nacionalnim regulativnim organom, da jih 
vključijo v letne podatke o standardnih pogodbah, ki so poslani ponudnikom elektronskih 
komunikacijskih storitev.

Predlog spremembe 90
Nicolae Vlad Popa

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 - točka 13  točka a a (novo)
Direktiva 2002/22/ES
Člen 22 - odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) Doda se odstavek 1a:
„1a. Za zaščito pravic potrošnikov in 
ohranitev minimalnega odprtega 
internetnega sloja se vzpostavi obveznost 
predhodnega poročanja o značilnostih 
storitev, da se pokaže kakovost notranjega 
omrežja [„kakovost storitve“] za 
regulativne organe, ponudnike vsebine in 
potrošnike. Vsaka predstavitev hitrosti ali 
„pasovne širine“ internetnega dostopa se 
omeji na hitrost ali pasovno širino, 
dodeljeno le storitvi internetnega dostopa, 
pri čemer se ne upoštevajo posebne 
storitve in značilnosti, ki temeljijo na 
analizi in prepoznavanju posebnih 
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aplikacij pri prenosih v paketu.“

Or. en

Predlog spremembe 91
Nicolae Vlad Popa

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 - točka13  točka a b (novo)
Direktiva 2002/58/ES
Člen 22 - odstavek 1 b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ab) Doda se naslednji odstavek 1b:
„1b. Izraz „internetni dostop“ pomeni 
storitev, ki uporabnikom omogoča, da 
pošiljajo in sprejemajo prenos podatkov –
vključno z zvokom, sliko, besedilom, 
informacijami in drugo vsebino – z 
uporabo internetnega protokola ne glede 
na naravo, vir ali cilj prenosa katerega 
koli paketa.“

Or. en

Predlog spremembe 92
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 - točka 18
Direktiva 2002/22/ES
Člen 30 - odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Brez poseganja v najkrajši pogodbeni 
rok nacionalni regulativni organi 
zagotovijo, da pogoji in postopki 
prekinitve pogodbe nimajo zaviralnega 

(6) Brez poseganja v najkrajši pogodbeni 
rok nacionalni regulativni organi 
zagotovijo, da pogoji in postopki 
prekinitve pogodbe nimajo zaviralnega 
učinka na menjavo ponudnika storitev. 
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učinka na menjavo ponudnika storitev. Ponudniki elektronskih komunikacijskih 
storitev bi morali jasno razlikovati med 
pogoji prekinitve, ki veljajo za začetno 
pogodbeno obdobje, in tistimi, ki veljajo 
za naknadna pogodbena obdobja po 
podaljšanju pogodbe.  

Or. ro

Obrazložitev

Od naročnikov po minimalnem začetnem pogodbenem obdobju ne bi smeli zahtevati, da 
plačajo stroške prekinitve, če ne želijo več uporabljati elektronskih komunikacijskih storitev, 
navedenih v pogodbi.

Predlog spremembe 93
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog direktive – akt o spremembi
Priloga I - del A - točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) Države članice morajo odobriti posebne 
ukrepe, ki morajo biti sorazmerni, 
nediskriminacijski in objavljeni, za kritje 
neplačil računov operaterjev, določenih v 
skladu s členom 8. S temi ukrepi je treba 
zagotoviti, da je naročnik ustrezno in 
vnaprej obveščen o vsaki posledični 
prekinitvi storitve ali odklopu. Vsaka 
prekinitev storitve je omejena na zadevno 
storitev. Razen v primeru goljufije, stalnih 
zamud pri plačilu ali stalnega 
neplačevanja države članice zagotovijo, da 
lahko nacionalni regulativni organi 
odobrijo odklop iz omrežja zaradi 
neplačevanja storitev, ki se zagotavljajo 
prek omrežja. Odklop z omrežja zaradi 
neplačevanja računov naj se opravi šele po 
ustreznem opozorilu naročnika. Države 
članice lahko pred popolnim odklopom 
odobrijo obdobje z omejenimi storitvami, v 
katerem so dovoljene samo storitve, ki 
naročniku ne povzročajo stroškov (na 

(e) Države članice morajo odobriti posebne 
ukrepe, ki morajo biti sorazmerni, 
nediskriminacijski in objavljeni, za kritje 
neplačil računov operaterjev, določenih v 
skladu s členom 8. S temi ukrepi je treba 
zagotoviti, da je naročnik ustrezno in 
vnaprej obveščen o vsaki posledični 
prekinitvi storitve ali odklopu. To obvestilo 
je mogoče poslati prek enega od številnih 
komunikacijskih sredstev (npr. po pošti, 
elektronski pošti, telefonu, faksu, SMS-u 
itd.). Vsaka prekinitev storitve je omejena 
na zadevno storitev. Nacionalni 
regulativni organi vzpostavijo skupna 
pravila za odklop naročnikov v primeru 
goljufije, zamud pri plačilu ali stalnega 
neplačevanja, ki veljajo za vse ponudnike 
elektronskih komunikacijskih storitev. 
Podatki o neplačevanju elektronskih 
komunikacijskih storitev ali odklopu 
štejejo za osebne podatke in ne smejo biti 
posredovani tretjim strankam (fizičnim ali 
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primer klici na „112“). pravnim osebam), razen če naročnik tega 
pisno ne odobri. Odklop z omrežja zaradi 
neplačevanja računov naj se opravi šele po 
ustreznem opozorilu naročnika in po 
preteku primernega roka, da se omogoči
ureditev položaja in plačilo računov.
Države članice lahko pred popolnim 
odklopom odobrijo obdobje z omejenimi 
storitvami, v katerem so dovoljene samo 
storitve, ki naročniku ne povzročajo 
stroškov (na primer klici na „112“).

Or. ro

Obrazložitev

Določbe so nujno potrebne za varstvo potrošnikov.
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