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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Ozadje direktive

Predlog sprememb, ki ga je pripravila Komisija v zvezi s pravicami potrošnikov v 
regulativnem svežnju za elektronske komunikacije iz leta 2002, je eden od treh predlogov 
zakonodajne reforme za spremembo obstoječega regulativnega okvira, ki je začel veljati leta 
2002. Večji del sprememb se nanaša na direktivo o univerzalnih storitvah in pravicah 
uporabnikov, manjši del na direktivo o zasebnosti in elektronskih komunikacijah, ena manjša 
sprememba pa na uredbo o sodelovanju na področju varstva potrošnikov. 

Dva s tem povezana dodatna reformna predloga se nanašata na ostale tri direktive o 
elektronskih komunikacijah (odobritev, dostop in okvir) in na predlagano ustanovitev organa 
za evropski trg elektronskih komunikacij (organ). Poročevalec je tesno sodeloval s 
poročevalci reformnih predlogov, da bi se zagotovil usklajen regulativni pristop. 

Zagotavljanje visoke ravni varstva pravic potrošnikov in uporabnikov, vključno s pravico do 
zasebnosti in varstva podatkov v elektronskih komunikacijah, je eden od ključnih elementov 
vseobsegajoče informacijske družbe in omogoča nemoten razvoj ter obsežno uvedbo novih 
inovativnih storitev in aplikacij.
Ta predlog zakonodajne reforme prilagaja regulativni okvir s krepitvijo nekaterih pravic 
potrošnikov in uporabnikov (zlasti z namenom izboljšanja dostopnosti in spodbujanja 
vseobsegajoče informacijske družbe) ter zagotavljanjem, da so elektronske komunikacije 
zaupanja vredne, varne in zanesljive ter zagotavljajo visoko raven varstva zasebnosti in 
osebnih podatkov posameznikov.

Cilja predlaganih sprememb sta: 

1) krepitev in izboljšanje varstva potrošnikov in pravic uporabnikov na področju 
elektronskih komunikacij, med drugim tako da potrošniki prejmejo več informacij o cenah in 
nakupnih pogojih, ter olajševanje dostopa do elektronskih komunikacij in njihove uporabe, 
vključno s storitvami za uporabnike invalide. Pri teh vprašanjih je poročevalec tesno 
sodeloval z odborom za notranji trg, ki je v skladu s členu 47 poslovnika Parlamenta pristojni 
odbor. Poročevalec zato v zvezi s tem ni predlagal sprememb;

2) povečanje varstva zasebnosti in osebnih podatkov posameznikov na področju 
elektronske komunikacije, zlasti z obvezno priglasitvijo kršitev varovanja osebnih podatkov 
in izboljšanimi mehanizmi izvrševanja. Za ta posebna vprašanja je bil v skladu s členom 47 
poslovnika Parlamenta za pristojnega in odgovornega razglašen odbor za državljanske 
svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. V dogovoru s poročevalcem pristojnega odbora za 
notranji trg se je poročevalec pri svojem delu osredotočil zgolj na zadeve v pristojnosti odbora 
za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Želi poudariti, da sta odbora za 
notranji trg ter za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve med seboj izredno 
dobro sodelovala.

Glavni pristop, ki ga je uporabil poročevalec
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Poročevalec je z namenom poenostavitve, razjasnitve in krepitve določb predlagal določeno 
število sprememb naslednjih delov predlogov.

Čeprav se mnenja delovne skupine iz člena 29 zaradi časovnih okoliščin ni moglo upoštevati, 
je poročevalec upošteval mnenje evropskega nadzornika za varstvo podatkov o teh zadevah in 
vključil predloge pristojnega organa,

še zlasti:

– najnovejše spremembe zakonov in sodne odločbe o varstvu podatkov v državah 
članicah

– predloge iz mnenja evropskega nadzornika za varstvo podatkov, zlasti glede:

– vključitev zasebnih elektronskih komunikacijskih omrežij

– pravice pravnih oseb, da sprožijo prave postopke za kršitev katerekoli določbe 
direktive o zasebnosti in elektronskih komunikacijah

– je dodal pojasnilo, v katerih primerih se morajo podatki o prometu obravnavati kot 
osebni podatki v skladu s členom 2 direktive 95/46/ES

– je pojasnil, da predlog Komisije o obveščanju o kršitvah varnosti povečuje pravno 
varnost na tem občutljivem področju 

– je poudaril, da je evropska agencija za varovanje omrežij in podatkov (ENISA) 
primeren organ za reševanje zadev, povezanih z varnostjo omrežij

– je pojasnil, da se lahko trojanski konji ter vohunska in druga zlonamerna programska 
oprema prenašajo tudi s pomnilniškimi mediji, kot so CD-ROMi, ključi USB itd.

– je vključil tehnologije, ki so se razvile, odkar je bila sprejeta direktiva 2002/58/ES

– je povečal varstvo potrošnikov tako, da je za nekatere ukrepe nujno pridobiti 
predhodno soglasje uporabnikov

Poročevalec predloge priporoča odboru in pričakuje nadaljnje predloge za krepitev teh 
uporabnih sprememb.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za notranji trg 
in varstvo potrošnikov kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge 
sprememb:
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Predlog spremembe 1

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 26 a (novo)
Direktiva 2002/58/ES

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 26 b (novo)
Direktiva 2002/58/ES

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26b) Določbe te direktive podrobno 
opredeljujejo in dopolnjujejo direktivo 
95/46/ES in ščitijo zakonite interese 
naročnikov, ki so fizične ali pravne osebe.

Or. en
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Predlog spremembe 3

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 27
Direktiva 2002/58/ES

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Zaradi liberalizacije trgov 
elektronskih komunikacijskih omrežij in 
storitev ter hitrega tehnološkega razvoja se 
je povečala konkurenca in gospodarska 
rast, kar je povzročilo veliko raznolikost 
storitev za končne uporabnike, ki so 
dostopne prek javnih elektronskih 
komunikacijskih omrežij. Treba je 
zagotoviti, da potrošniki in uporabniki ne 
glede na tehnologijo, ki se uporablja za 
zagotavljanje določene storitve, uživajo 
enako raven varstva zasebnosti in osebnih 
podatkov.

(27) Zaradi liberalizacije trgov 
elektronskih komunikacijskih omrežij in 
storitev ter hitrega tehnološkega razvoja se 
je povečala konkurenca in gospodarska 
rast, kar je povzročilo veliko raznolikost 
storitev za končne uporabnike, ki so 
dostopne prek javnih in zasebnih
elektronskih komunikacijskih omrežij.

Or. en

Predlog spremembe 4

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 28 a (novo)
Direktiva 2002/58/ES

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28a) Za namene te direktive „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 določi.

Or. en
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Predlog spremembe 5

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 28 b (novo)
Direktiva 2002/58/ES

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28b) Ponudnik javno dostopne 
elektronsko komunikacijske storitve mora 
sprejeti ustrezne tehnične in 
organizacijske ukrepe, da bi zagotovil 
varnost svojih storitev. Brez poseganja v 
določbe direktiv 95/46/ES in 2006/24/ES 
naj ti ukrepi zagotavljajo, da bo do 
osebnih podatkov lahko dostopalo le 
pooblaščeno osebje ter da so shranjeni ali 
poslani osebni podatki, kot tudi omrežja in 
storitve, zaščiteni. Nadalje je treba za 
prepoznavanje ranljivosti v sistemu 
oblikovati varnostno politiko za obdelavo 
osebnih podatkov. Uvesti je treba redno 
spremljanje ter sprejemanje preventivnih, 
korektivnih in blažilnih ukrepov.

Or. en

Predlog spremembe 6

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 28 c (novo)
Direktiva 2002/58/ES

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28c) Nacionalni regulativni organi 
morajo spremljati sprejete ukrepe in 
razširjati najboljše prakse in rezultate v 
javno dostopnih elektronsko 
komunikacijskih storitvah.

Or. en
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Predlog spremembe 7

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 29
Direktiva 2002/58/ES

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 o 
tem takoj obvestiti 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 mora obravnavati in 
določiti resnost kršitve ter po potrebi 
zahtevati od ponudnika, naj o tembrez 
nepotrebnega odlašanja obvesti 
naročnike, ki jih je kršitev neposredno 
prizadela. 

Or. en

Predlog spremembe 8

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 35 a (novo)
Direktiva 2002/58/ES

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Predlog spremembe 9

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 38 a (novo)
Direktiva 2002/58/ES

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38a) Evropska komisija mora po začetku 
veljavnosti lizbonske pogodbe Svetu in 
Komisiji predložiti nov zakonodajni 
predlog o zasebnosti in varnosti podatkov 
v elektronskih komunikacijah z novo 
pravno podlago.

Or. en

Predlog spremembe 10

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. Ta direktiva omogoča usklajevanje 
predpisov držav članic, ki so potrebni za 
enako raven zaščite temeljnih pravic in 
svoboščin, pravice do zaupnosti in 
varnosti sistemov informacijske 
tehnologije in zlasti pravice do 
zasebnosti pri obdelavi osebnih 
podatkov na področju elektronskih 
komunikacij ter za zagotavljanje 
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prostega pretoka takšnih podatkov ter 
opreme in storitev elektronske 
komunikacije v Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe upošteva trenutni razvoj v nacionalnih zakonih držav članic glede 
zasebnosti pri elektronskih komunikacijah in prilagaja direktivo 2002/58/ES zadnjim sodnim 
odločbam v državah članicah.

Predlog spremembe 11

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1a) Člen 1(2) se nadomesti z naslednjim:

2. Določbe te direktive podrobno 
opredeljujejo in dopolnjujejo direktivo 
95/46/ES za namene, navedene v 
odstavku 1. Razen tega predvidevajo 
varstvo zakonitih interesov naročnikov, 
ki so fizične ali pravne osebe.

Or. en

Obrazložitev

Direktiva omenja posebne interese pravnih oseb brez upoštevanja potrošnikov. Ker je glavni 
namen te direktive zaščita podatkov in ekonomskih interesov fizičnih oseb, je treba dodati 
sklicevanje nanje.

Predlog spremembe 12

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

(-1b) Člen 2(2) se nadomesti z naslednjim:

(b) „podatki o prometu“ pomenijo 
katere koli podatke, obdelane za namen 
prenosa sporočil po elektronskem 
komunikacijskem omrežju ali zaradi 
zaračunavanja teh sporočil. 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 podatki nanašajo na 
posameznika, ki ga kontrolor podatkov 
lahko neposredno določi.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 13

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – točka 2
Direktiva 2002/58/ES 
Člen 3 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta direktiva se uporablja za obdelavo 
osebnih podatkov v zvezi z zagotavljanjem 
javno razpoložljivih elektronskih 
komunikacijskih storitev v javnih 
komunikacijskih omrežjih v Skupnosti, 
vključno z javnimi komunikacijskimi 
omrežji, ki podpirajo zbiranje podatkov in 
identifikacijske naprave.

Ta direktiva se uporablja za obdelavo 
osebnih podatkov v zvezi z zagotavljanjem 
javno razpoložljivih elektronskih 
komunikacijskih storitev v javnih in 
zasebnih komunikacijskih omrežjih v 
Skupnosti, vključno z javnimi in zasebnimi
komunikacijskimi omrežji, ki podpirajo 
zbiranje podatkov in identifikacijske 
naprave.

Or. en
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Obrazložitev

Ker je meja med zasebnimi in javnimi storitvami vedno manj izrazita, je potrebno razširiti 
področje uporabe direktive. Predlog spremembe temelji na priporočilu delovne skupine iz 
člena 29, sprejetem  26. septembra 2006, in mnenju Evropskega nadzornika za varstvo 
podatkov o tej direktivi o spremembah.

Predlog spremembe 14

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

(a a) Vstavi se naslednji odstavek:
„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 se shranjene ali poslane osebne 
podatke zaščiti 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, kar med drugim vključuje 
distribucijo nenaročenih ali goljufivih 
elektronskih komunikacijskih sporočil;

– varnostno politiko za obdelavo osebnih 
podatkov;

– postopek razumnega opredeljevanja in 
ocenjevanja možnih ranljivosti v sistemih, 
ki jih upravlja ponudnik elektronsko 
komunikacijske storitve, ki vkljuèuje 
redno spremljanje kršitev varnosti;
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– postopek sprejemanja preventivnih, 
korektivnih in blažilnih ukrepov za 
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

Obrazložitev

Primerni tehnični in organizacijski ukrepi za zagotovitev varnosti morajo biti pojasnjeni v 
besedilu direktive, da bi se zagotovila visoka raven zaščite v Evropi. Poleg tega se naj doseže 
prepoznavanje ranljivosti v sistemih, redno spremljanje in sprejemanje preventivnih, 
korektivnih in blažilnih ukrepov.

Predlog spremembe 15

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a b) Vstavi se naslednji odstavek:

„1b. Nacionalni regulativni organi se 
pooblastijo za opravljanje revizije ukrepov 
ponudnikov javno dostopnih elektronskih 
komunikacijskih storitev in storitev 
informacijske družbe ter za izdajanje 
priporočil o najboljših praksah in 
kazalnikih učinkovitosti, ki zadevajo 
raven varnosti, ki bi jo ti ukrepi morali 
doseči."

Or. en

Obrazložitev

Nacionalni regulativni organi morajo nadzorovati sprejete ukrepe in širiti najboljše prakse in 
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učinkovitost med ponudniki javno dostopnih elektronskih komunikacijskih storitev.

Predlog spremembe 16

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 resne 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 povzročila resno 
škodo uporabnikom, ponudnik javno 
dostopnih elektronskih komunikacijskih 
storitev in vsako podjetje, ki zagotavlja 
uporabnikom storitve prek spleta ter je 
kontrolor podatkov in ponudnik storitev 
informacijske družbe, 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.

Or. en

Obrazložitev

Velika večina primerov kršitev varnosti je zelo majhnega pomena in ne privede do večjih 
varnostnih tveganj. Vendar so taki primeri tudi pogosti. Zato bi se moralo obveščati le o 
resnih kršitvah varnosti, na primer, če pri ponudniku internetnih storitev pride do kraje 
seznama strank z njihovimi IP naslovi in identifikacijami. Nacionalni regulativni organ mora 
biti kljub temu obveščen, da lahko oceni resnost kršitve varnosti. Razlikovanje med ponudniki 
elektronskih storitev in kontrolorji podatkov je temeljnega pomena, saj obstajajo primeri, v 
katerih ponudniki elektronskih storitev delujejo le kot kanali za pretok podatkov in nimajo 
možnosti, da bi ugotovili, ali so bili ogroženi osebni podatki.
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Predlog spremembe 17

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. Nacionalni regulativni organ 
obravnava kršitve in določi njihovo 
resnost. V primeru resne kršitve 
nacionalni regulativni organ od 
ponudnika javno dostopnih elektronskih 
komunikacijskih storitev in ponudnika 
storitev informacijske družbe zahteva, naj 
naročnika, na katerega kršitev 
neposredno vpliva, nemudoma obvesti o 
kršitvi. Obvestilo vsebuje informacije 
opisane v odstavku 3.
Obvestilo o resni kršitvi se lahko preloži v 
primerih, ko bi obvestilo lahko škodilo 
poteku preiskave kaznivega dejanja ob 
resni kršitvi.

Or. en

Obrazložitev

Nacionalni regulativni organ oceni resnost kršitve varnosti. Nato se obravnava primere, v 
katerih je preložitev obvestila lahko upravičena.

Predlog spremembe 18

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3b. Resnost kršitve, ki zahteva obvestilo 
naročnikom, se določi v skladu z 
okoliščinami kršitve, kot so tveganje za 
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osebne podatke na katere vpliva kršitev, 
vrsta podatkov na katere vpliva kršitev, 
število prizadetih naročnikov in takojšen 
ali možen vpliv kršitve na ponudbo 
storitev. 

Or. en

Obrazložitev

Zaradi jasnosti se pogoji, pod katerimi se določi, ali je kršitev varnosti resna kršitev in torej 
upravičuje obvestilo naročniku, določijo v tej direktivi.

Predlog spremembe 19

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 resna in ponudnik javno 
dostopnih elektronskih komunikacijskih 
storitev ter ponudnik storitev 
informacijske družbe sta oproščena 
zahteve obveščanja ali sporočanja 
obvestila naročnikom, če se dokaže, da ni 
večjega tveganja za osebne podatke, na 
katere vpliva kršitev, zaradi uporabe 
primernih ukrepov za tehnološko zaščito, 
vključno, vendar ne omejenih na 
primerne tehnologije šifriranja, zaradi 
katerih postanejo podatki nerazumljivi v 
primeru naključne ali nezakonite izgube, 
spremembe, nepooblaščenega razkritja ali 
dostopa do posredovanih ali shranjenih 
osebnih podatkov, ali drugače ustreznih 
ukrepov za tehnološko zaščito, ki 
omogočajo dostopnost osebnih podatkov v 
primeru naključne ali nezakonite izgube.

Or. en
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Obrazložitev

V primeru, da za osebne podatke na katere vpliva kršitev ni razumnega tveganja, obstaja 
možnost izvzetja iz obveznosti obveščanja. Na primer, če objavljanje šifriranih podatkov ni 
vključeno – te podatke lahko prebere le ponudnik storitev.

Predlog spremembe 20

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 a-c, mora
Komisija po posvetovanju z Evropskim 
nadzornikom za varstvo podatkov in z 
Evropsko agencijo za varovanje omrežij in 
podatkov (ENISA) 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

Obrazložitev

Organ ima v zvezi s tem nalogo, da priporoči ukrepe, vendar jih ne sprejme.

Predlog spremembe 21

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 

3. Države članice zagotovijo, da je 
shranjevanje podatkov ali pridobivanje 
dostopa do podatkov, shranjenih v 
terminalski opremi naročnika ali 
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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.“

uporabnika, tako neposredno kot 
posredno, prek katerekoli oblike 
shranjevanja, prepovedano, razen v 
primeru, da sta naročnik ali uporabnik 
predhodno dala privolitev in da sta 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.“

Or. en

Obrazložitev

Primerno je pojasniti, da je namen člena prikazati, da se prepoved in privolitev nanašata tudi 
na razmere, ko gre za vnašanje vohunske programske opreme, trojanskih konjev, piškotkov ali 
druge programske opreme preko nosilcev za shranjevanje podatkov kot so zgoščenke, USB 
ključi, ipd.

Predlog spremembe 22

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – točka 4 a (novo)
Direktiva 2002/58/ES
Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Člen 6(3) se nadomesti z naslednjim:

„3. Za namen trženja elektronskih 
komunikacijskih storitev ali 
zagotavljanja storitev z dodano 
vrednostjo lahko ponudnik javno 
razpoložljivih elektronskih 
komunikacijskih storitev obdeluje 
podatke iz odstavka 1 v obsegu in 
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trajanju, ki sta potrebna za takšne 
storitve ali trženje, če naročnik ali 
uporabnik, na katerega se podatki 
nanašajo, da predhodno privolitev. 
Uporabniki ali naročniki imajo 
možnosti, da kadar koli umaknejo 
privolitev za obdelavo podatkov o 
prometu."

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev, da mora uporabnik privoliti preden pride do kakršnekoli obdelave, bolje 
zagotavlja izpolnitev te obveznosti.

Predlog spremembe 23

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 je podatke o lokaciji, razen 
podatkov o prometu, ki se nanašajo na 
uporabnike ali naročnike javnih 
komunikacijskih omrežij ali javno 
razpoložljivih elektronskih 
komunikacijskih storitev, mogoče 
obdelovati, se smejo takšni podatki 
obdelati šele potem, ko postanejo 
anonimni in s predhodno privolitvijo 
uporabnikov ali naročnikov, in sicer 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 
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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 morajo biti 
jasno in izčrpno obveščeni o možnosti, da 
kadar koli umaknejo privolitev za 
obdelavo podatkov o prometu."

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev, da mora uporabnik privoliti preden pride do kakršnekoli obdelave, bolje 
zagotavlja izpolnitev te obveznosti. Poleg tega to zagotavlja, da uporabnika težave pri iskanju 
ustreznih informacij ne odvrnejo od umika privolitve.

Predlog spremembe 24

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – točka 4 c (novo)
Direktiva 2002/58/ES
Člen 13, odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4c) Člen 13(1) se nadomesti z 
naslednjim:

„1. Uporaba avtomatičnih klicnih 
sistemov brez človekovega posega (klicni 
avtomati), faksimilnih naprav (faksov), 
storitev kratkih sporočil (SMS) ali 
elektronske pošte za namene 
neposrednega trženja je dovoljena samo 
za naročnike, ki predhodno privolijo v 
to.“

Or. en

Obrazložitev

Poleg omenjenih tehnik so postale storitve kratkih sporočil (SMS) priljubljen način 
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oglaševanja. Ta možnost ne sme voditi do pošiljanja nezaželene pošte, zato mora biti predmet 
predhodne privolitve.
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