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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Pripravljavka mnenja izrecno pozdravlja to uredbo in njen cilj nadaljnjega usklajevanja 
varstva podatkov v Evropski uniji (EU).

Namen tega mnenja je: jasno je, da celovitega varstva podatkov evropskih delojemalcev ni 
mogoče urediti v enem členu. Zato pripravljavka mnenja skuša predvsem določiti nekatere 
temelje. V zvezi z dejanskim uresničenjem evropskega notranjega trga in trga dela je lahko 
naslednji korak preučitev evropske ureditve varstva podatkov zaposlenih. To bi bilo mogoče 
storiti na podlagi člena 288 PDEU.

Čeprav se velik del obdelave podatkov v EU nanaša na delovno razmerje, ima varstvo 
podatkov zaposlenih v uredbi le malo prostora, poleg tega pa abstraktnost uredbe otežuje 
interpretiranje pravil v okviru zaposlitve.

Pripravljavka mnenja meni, da lahko na izzive za varstvo podatkov zaposlenih v tej uredbi 
najbolje odgovori omejitev mnenja na člen 82. Ta ponuja možnost vsebinske širitve in 
združitev različnih členov uredbe, ki zadevajo varstvo podatkov zaposlenih.

O členu 82(1) in uvodni izjavi 124

Ta uredba lahko v zdajšnjem stanju, še zlasti na področju varstva podatkov zaposlenih,
zagotovi le minimalno varstvo. Državam članicam mora biti še naprej omogočeno, da 
določijo boljše standarde za zaposlene. Poleg tega mora biti določitev takšnih standardov 
mogoča tudi v kolektivnih pogodbah. Besedilo „v mejah te uredbe“ je treba zavrniti zaradi 
več razlogov. Prvič je v nasprotju s splošno izjemo, ki jo določa člen 82, in lahko v navezi z 
delegiranimi akti, ki jih v členu 82 predlaga Komisija, vodi v zelo nepregledno situacijo. 
Drugič pa lahko to v najslabšem primeru pomeni, da države članice ne morejo sprejeti 
nobenih daljnosežnejših predpisov. Končno pa se zdi ta formulacija izbrana samovoljno, saj 
nanjo v drugih uvodnih določbah, na primer o medijih, ne naletimo. 

O členu 82(1b) 

Ker Komisija do sedaj ni pripravila svojega predloga o zaščiti podatkov zaposlenih, in z 
upoštevanjem, da je varstvu podatkov zaposlenih v tej uredbi namenjenih le malo točk, je 
treba določiti nekatere vseevropske minimalne standarde glede ravni varstva. Naslednje štiri 
podtočke je treba obravnavati ne kot izčrpen seznam, ampak kot temeljne kamne za celovito 
evropsko zakonodajo o varstvu podatkov.

O členu 82(1c)

Uradna oseba za varstvo podatkov ima izjemno pomembno vlogo. Torej mora biti jasno, da 
lahko opravlja svoje naloge brez strahu pred pritiskom ali zunanjim vplivom in v korist 
zaposlenih. Zato je primerna posebna zaščita pred odpovedjo in prepoved diskriminacije.

O členu 82(1e) in uvodni izjavi 124a



PE498.045v02-00 4/18 AD\927511SL.doc

SL

Predlog nezadostno opredeljuje zahteve glede prenosa podatkov znotraj povezane družbe v 
EU. To ob zaščiti interesov zaposlenih popravljata ti dve določbi.

O členu 82(1f) in uvodni izjavi 34

Popolna izključitev privolitve kot razloga za obdelavo v delovnem razmerju ni smiselna. 
Pripravljavka mnenja zato predlaga, da je tudi v primeru neravnovesja privolitev možna, če so 
cilj pravno in ekonomsko ugodnejše posledice za zaposlenega.

O členu 82(3)

Po mnenju pripravljavke mnenja bi se delegirani akti uporabili le, če je treba nematerialne 
elemente veljavne uredbe hitro in prožno prilagoditi tehničnim in varnostnim inovacijam, kar 
je bilo do sedaj v predlogu Komisije določeno preširoko. Poleg tega bi moralo biti mogoče 
poleg odstavka 1 z delegiranimi akti nadalje urejati tudi novi odstavek 1c.

O členu 82(3a) 

Ta klavzula o pregledu omogoča ponovno oceno. 

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za državljanske svoboščine, 
pravosodje in notranje zadeve kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje 
predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) Privolitev ne bi smela pomeniti 
veljavne pravne podlage za obdelavo 
osebnih podatkov, če obstaja očitno 
neravnovesje med posameznikom, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, in 
upravljavcem. To velja zlasti, kadar je 
posameznik, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, odvisen od upravljavca, 
med drugim, kadar osebne podatke 
zaposlenega v okviru zaposlitve obdeluje 
delodajalec. Kadar je upravljavec javni 
organ, bi neravnovesje obstajalo samo v 
primeru posebnih postopkov obdelave 

(34) Privolitev ne bi smela pomeniti 
veljavne pravne podlage za obdelavo 
osebnih podatkov, če obstaja očitno 
neravnovesje moči med posameznikom, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, in 
upravljavcem. To velja zlasti, kadar je 
posameznik, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, odvisen od upravljavca, 
med drugim, kadar osebne podatke 
zaposlenega v okviru zaposlitve obdeluje 
delodajalec. V delovnem razmerju je 
obdelava podatkov izjemoma možna, če so 
njen cilj pretežno pravno ali ekonomsko 
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podatkov, ko lahko javni organ s svojimi 
zadevnimi javnimi pooblastili uvede 
obveznost in se ob upoštevanju interesa 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, za privolitev ne more šteti, 
da je dana prostovoljno.

ugodnejše posledice za zaposlenega. 
Kadar je upravljavec javni organ, bi 
neravnovesje obstajalo samo v primeru 
posebnih postopkov obdelave podatkov, ko 
lahko javni organ s svojimi zadevnimi 
javnimi pooblastili uvede obveznost in se 
ob upoštevanju interesa posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, za 
privolitev ne more šteti, da je dana 
prostovoljno.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 75

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(75) Kadar se obdelava izvaja v javnem 
sektorju ali kadar v zasebnem sektorju 
obdelavo izvaja velika družba ali kadar 
njene temeljne dejavnosti, ne glede na 
velikost družbe, obsegajo postopke 
obdelave, ki jih je treba redno in 
sistematično spremljati, bi moral 
upravljavcu ali obdelovalcu nekdo 
pomagati pri spremljanju notranje 
skladnosti s to uredbo. Taka uradna oseba 
za varstvo podatkov bi morala svoje 
dolžnosti in naloge izvajati neodvisno, ne 
glede na to, ali je pri upravljavcu zaposlena 
ali ne.

(75) Kadar se obdelava izvaja v javnem 
sektorju ali kadar v zasebnem sektorju 
obdelavo izvaja družba ali kadar njene 
temeljne dejavnosti, ne glede na velikost 
družbe, obsegajo postopke obdelave, ki jih 
je treba redno in sistematično spremljati, bi 
moral upravljavcu ali obdelovalcu nekdo 
pomagati pri spremljanju notranje 
skladnosti s to uredbo. Taka uradna oseba 
za varstvo podatkov bi morala svoje 
dolžnosti in naloge izvajati neodvisno, ne 
glede na to, ali je pri upravljavcu zaposlena 
ali ne. Obdelavo naj bi izvajala pravna 
oseba in letno bi morala zajeti več kot 250 
posameznikov, na katere se nanašajo 
osebni podatki. 

Predlog spremembe 3
Predlog uredbe
Uvodna izjava 124

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(124) Splošna načela o varstvu 
posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov bi morala veljati tudi glede 
zaposlitve. Za ureditev obdelave osebnih 
podatkov zaposlenega v okviru zaposlitve 

(124) Splošna načela o varstvu 
posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov bi morala veljati tudi glede 
zaposlitve. Za ureditev obdelave osebnih 
podatkov zaposlenega v okviru zaposlitve v 
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bi morale države članice imeti možnost, da
v mejah te uredbe sprejmejo posebno 
zakonodajo o obdelavi osebnih podatkov v 
sektorju zaposlovanja.

skladu s pravili in minimalnimi standardi 
iz te uredbe bi morale države članice imeti 
možnost, da sprejmejo posebno zakonodajo 
o obdelavi osebnih podatkov v sektorju 
zaposlovanja. Če v zadevni državi članici 
obstaja pravna podlaga, ki omogoča 
ureditev delovnega razmerja s 
sporazumom med predstavniki zaposlenih 
in vodstvom podjetja ali obvladujoče 
družbe povezane družbe (kolektivni 
sporazum) ali na podlagi Direktive 
Evropskega Parlamenta in Sveta 
2009/38/ES z dne 6. maja 2009 o 
ustanovitvi Evropskega sveta delavcev ali 
uvedbi postopka obveščanja in 
posvetovanja z delavci v družbah ali 
povezanih družbah na območju 
Skupnosti1, je lahko obdelava osebnih 
podatkov v okviru zaposlitve urejena tudi 
s takšnim sporazumom. V tem posebnem 
primeru so mogoča odstopanja in izjeme v 
skladu z nacionalnimi zakoni in 
praksami. 
________________
1 UL L 122, 16.5.2009, str. 28.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 124 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(124 a) Za zaščito poslovnih interesov, ki 
so neposredno povezani z delovnim 
razmerjem, sta dovoljena tudi 
posredovanje in obdelava podatkov o 
zaposlenih v povezanih družbah. To ne 
sme biti v nasprotju z interesi zadevne 
osebe, ki jih je treba zaščititi. Podatki o 
zaposlenih obsegajo vse vrste osebnih 
podatkov zadevnih oseb, ki so neposredno 
povezani z delovnim razmerjem. Določbe 
iz člena 82(1e) upoštevajo razširjeno 
prakso obdelave podatkov o zaposlenih v 
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povezanih družbah.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1 a. Ta uredba se uporablja za obdelavo 
osebnih podatkov posameznikov, na 
katere se nanašajo ti podatki in ki ne 
prebivajo v Uniji, ki jo izvaja upravljavec 
ali obdelovalec s sedežem v Uniji pri 
gospodarskih dejavnostih v tretjih 
državah.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) obdelava je potrebna zaradi pravnih 
interesov, za katere si prizadeva 
upravljavec, razen kadar nad takimi 
interesi prevladajo temeljne pravice in 
svoboščine posameznika, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo 
varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je 
posameznik, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, otrok. To ne velja za 
obdelavo s strani javnih organov pri 
opravljanju njihovih nalog.

(f) obdelava je potrebna zaradi pravnih 
interesov, za katere si prizadeva 
upravljavec ali tretja oseba oziroma tretje 
osebe, ki so jim podatki razkriti, razen 
kadar nad takimi interesi prevladajo 
temeljne pravice in svoboščine 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, ki zahtevajo varstvo 
osebnih podatkov, zlasti kadar je 
posameznik, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, otrok. To ne velja za 
obdelavo s strani javnih organov pri 
opravljanju njihovih nalog.

Obrazložitev

Za pravilno delovanje sistema kolektivnega pogajanja morajo imeti sindikati možnost, da 
spremljajo spoštovanje kolektivnih pogodb. To se zdaj izvaja v okviru člena 7(f) Direktive 
95/46/ES, v katerem se priznava pravni interes tretje stranke za obdelavo osebnih podatkov. 
Delodajalec se v glavnem obravnava kot upravljavec, sindikat pa kot tretja oseba.
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Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Komisija je v skladu s členom 86 
pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov, s katerimi podrobneje določi pogoje 
iz točke (f) odstavka 1 za različne sektorje 
in primere obdelave podatkov, vključno z 
obdelavo osebnih podatkov v zvezi z 
otrokom.

črtano

Obrazložitev

Določbe o zakonitosti obdelave so jedro predpisov o varstvu osebnih podatkov.  Ker se 
morajo določbe o delegiranih aktih omejevati le na nebistvene elemente uredbe, bi bilo treba 
odstavek 5 črtati.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Prepovedana je obdelava osebnih 
podatkov, ki razkrivajo rasno ali etnično 
poreklo, politično prepričanje, vero ali 
prepričanje, članstvo v sindikatu, genetske 
podatke, podatke v zvezi z zdravjem ali 
spolnim življenjem, kazenskimi obsodbami 
ali s tem povezanimi varnostnimi ukrepi.

1. Prepovedana je obdelava osebnih 
podatkov, ki razkrivajo rasno ali etnično 
poreklo, politično prepričanje, vero ali 
prepričanje, članstvo in delovanje v 
sindikatu, genetske podatke, podatke v 
zvezi z zdravjem ali spolnim življenjem, 
kazenskimi obsodbami ali s tem 
povezanimi varnostnimi ukrepi.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Če se osebni podatki ne zbirajo od 
posameznika, na katerega se nanašajo 

3. Če se osebni podatki ne zbirajo od 
posameznika, na katerega se nanašajo 
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osebni podatki, upravljavec posameznika, 
na katerega se nanašajo osebni podatki, 
poleg informacij iz odstavka 1 obvesti o 
tem, od kod ti osebni podatki izvirajo.

osebni podatki, upravljavec posameznika, 
na katerega se nanašajo osebni podatki, 
poleg informacij iz odstavka 1 obvesti o 
tem, od kod ti osebni podatki izvirajo. To 
vključuje podatke, ki nezakonito izvirajo 
od tretje osebe in se posredujejo 
upravljavcu.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Določbe v odstavkih 4 in 6 tega člena 
so sicer skladne z zahtevami te uredbe 
glede podatkov, zlasti glede vgrajene 
zasebnosti, vendar ne spreminjajo pravice 
javnih organov do hrambe podatkov za 
dokumentirano dokazilo o zgodovini dane 
zadeve.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) podjetje ali organizacijo, ki zaposluje 
manj kot 250 oseb in v katerem/kateri je 
obdelava osebnih podatkov samo 
postranska dejavnost.

(b) podjetje ali organizacijo, v 
katerem/kateri je obdelava osebnih 
podatkov samo postranska dejavnost.

Obrazložitev

Omejitev na 250 zaposlenih postavlja delodajalce v neenak položaj, je diskriminatorna do 
večjih podjetij in nikakor ni potrebna za doseganje tega namena. Število zaposlenih in 
količina ali vrsta osebnih podatkov, ki jih hrani organizacija, nista medsebojno povezana. 
Majhna organizacija z le nekaj zaposlenimi lahko upravlja ogromno količino zbranih osebnih 
podatkov in obratno. Poleg tega te omejitve ni mogoče enostavno razumeti z vseh vidikov.

Predlog spremembe 12
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Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Upravljavec in obdelovalec imenujeta 
uradno osebo za varstvo podatkov v 
vsakem primeru, kadar:

1. Upravljavec in obdelovalec ob soglasju 
predstavnikov zaposlenih imenujeta 
uradno osebo za varstvo podatkov v 
vsakem primeru, kadar:

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) obdelavo izvaja javni organ; ali (a) obdelavo izvaja javni organ ali subjekt 
v njegovem imenu; ali

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) obdelavo izvaja podjetje, ki zaposluje 
250 oseb ali več; ali

(b) obdelavo, ki na leto obsega več kot 250 
posameznikov, na katere se nanašajo 
osebni podatki, izvaja pravna oseba; ali

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) so podatki, ki se obdelujejo, posebej 
občutljive narave, na primer zdravstveni 
podatki; ali

Predlog spremembe 16
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Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. V primeru iz točke (b) odstavka 1 lahko
povezana družba imenuje eno samo uradno 
osebo za varstvo podatkov.

2. Skupina organizacij iz točke (a) in (b)
odstavka 1 lahko imenuje eno samo uradno 
osebo za varstvo podatkov, kadar to sodi v 
eno samo pristojnost.

Obrazložitev

Javni organi na mnogih področjih delujejo kot navidezna podjetja. Z uredbo ne bi smeli 
prepovedati možnosti, da skupina, ki jo sestavljajo subjekti javnega in zasebnega sektorja, 
imenuje eno samo uradno osebo za varstvo podatkov.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 82 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Obdelava v okviru zaposlitve Minimalni standardi za obdelavo 
podatkov v okviru zaposlitve

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 82 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. V skladu z določbami te uredbe in ob 
upoštevanju načela sorazmernosti lahko 
države članice z zakonskimi predpisi 
sprejmejo posebna pravila, ki urejajo 
obdelavo osebnih podatkov zaposlenih v 
okviru zaposlitve, zlasti, vendar ne zgolj, 
za namene zaposlovanja in kandidature 
znotraj povezane družbe, izvajanja 
pogodbe o zaposlitvi, vključno z 
izpolnjevanjem obveznosti, določenih z 
zakonom in kolektivnimi pogodbami, 
sporazumov podjetij in kolektivnih 
sporazumov z nacionalnimi zakoni in 
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praksami, upravljanja, načrtovanja in 
organizacije dela, zdravja in varnosti pri 
delu, za namene individualnega ali 
kolektivnega izvajanja in uživanja pravic in 
ugodnosti, povezanih z zaposlitvijo, ter za 
namene prekinitve delovnega razmerja.

Raven varstva, ki jo določa ta uredba, ne 
sme biti znižana. Ne glede na prejšnji 
stavek se v primeru, ko se sprejemajo 
predpisi na podlagi sporazumov med 
predstavniki zaposlenih in vodstvom 
družbe ali obvladujoče družbe povezane 
družbe, raven varstva, ki jo določa ta 
uredba, ne sme bistveno znižati. 
Pravica držav članic ali socialnih 
partnerjev prek kolektivnih pogodb, da za 
zaposlene določijo ugodnejše predpise o 
varstvu pri obdelavi osebnih podatkov v 
okviru zaposlitve ostane nespremenjena.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 82 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Namen obdelave teh podatkov mora 
biti neposredno povezan z razlogom, 
zaradi katerega so se zbirali, in ostati v 
okviru zaposlitve. Oblikovanje profilov ali 
uporaba za sekundarne namene nista 
dovoljena. 

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 82 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. Ne glede na druge določbe te uredbe 
zakonski predpisi držav članic iz odstavka 
1 vključujejo vsaj naslednje minimalne 
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standarde:
(a) obdelava podatkov zaposlenih brez 
njihove vednosti ni dovoljena. Ne glede na 
stavek 1 lahko države članice z zakonom 
in ob sprejetju ustreznega roka za izbris 
tovrstno prakso dopustijo, če na podlagi 
dejanskih dokazov obstaja utemeljen sum, 
da je zaposleni v okviru zaposlitve storil 
kaznivo dejanje ali drugo resno kršitev 
obveznosti, če je podatke treba zbrati za 
razjasnitev zadeve ter če vrsta in obseg 
zbiranja podatkov nista nesorazmerna 
glede na namen. Zasebnost zaposlenih 
mora biti vedno zaščitena. Preiskavo mora 
opraviti pristojni organ;
(b) javen optično-elektronski ali zvočno-
elektronski nadzor nejavnih prostorov 
podjetja, ki so v prvi vrsti namenjeni 
zasebnim dejavnostim zaposlenega, zlasti 
sanitarij, garderob, prostorov za počitek in 
spalnic, ni dovoljen. Skriven nadzor ni 
dovoljen v nobenih okoliščinah;
(c) če družbe ali organi zbirajo ali 
obdelujejo osebne podatke v okviru 
zdravniških pregledov in/ali preskusov 
usposobljenosti, morajo kandidatu ali 
zaposlenemu predhodno razložiti, za kaj 
se bodo ti podatki uporabljali, in mu jih 
kasneje skupaj z rezultati izročiti ter na 
zahtevo tudi razložiti. Zbiranje podatkov 
za genske teste in analize je že v načelu 
prepovedano;
(d) ali in v kolikšni meri je uporaba 
telefona, elektronske pošte, interneta in 
drugih telekomunikacijskih storitev 
dovoljena za zasebno uporabo, se lahko 
določi s kolektivno pogodbo. Če ureditev s 
kolektivno pogodbo ni mogoča, 
delodajalec sklene ustrezen dogovor 
neposredno z zaposlenim. Če je dovoljena 
zasebna uporaba, je obdelava pri tem 
nastalih podatkov dovoljena zlasti za 
zagotovitev varnosti podatkov, za 
zagotovitev pravilnega delovanja 
telekomunikacijskih omrežij in 
telekomunikacijskih storitev ter za 
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obračun. Ne glede na stavek 3 lahko 
države članice z zakonom in ob sprejetju 
ustreznega roka za izbris tovrstno prakso 
dopustijo, če na podlagi dejanskih 
dokazov obstaja utemeljen sum, da je 
zaposleni v okviru zaposlitve storil kaznivo 
dejanje ali drugo resno kršitev obveznosti, 
če je podatke treba zbrati za razjasnitev 
zadeve ter če vrsta in obseg zbiranja 
podatkov nista nesorazmerna glede na 
namen. Zasebnost zaposlenih mora biti 
vedno zaščitena. Preiskavo mora opraviti 
pristojni organ;
(e) osebni podatki delavcev, zlasti 
občutljivi podatki o političnem 
prepričanju ter članstvu ali dejavnostih v 
sindikatih se v nobenem primeru ne smejo 
uporabljati za uvrščanje delavcev na tako 
imenovane „črne sezname“ ali z 
namenom preverjanja ali oviranja 
njihovega dostopa do zaposlitve v 
prihodnosti. Obdelava, uporaba v okviru 
zaposlitve, oblikovanje in posredovanje  
črnih seznamov zaposlenih je 
prepovedana. Države članice izvajajo 
preglede in sprejmejo ustrezne sankcije za 
zagotovitev učinkovitega izvajanja te 
točke. 

Predlog spremembe 21
Predlog uredbe
Člen 82 – odstavek 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1c. Poleg določb oddelka 4 poglavja IV za 
uradno osebo za varstvo podatkov velja 
posebna zaščita pred odpovedjo in 
diskriminacijo. Organi in podjetja morajo 
v skladu s členom 36(2) zagotoviti tudi, da 
lahko uradna oseba za varstvo podatkov 
svojo dejavnost izvaja v polnem obsegu in 
neodvisno ter da ima možnost 
usposabljanja, za katerega stroške krije 
upravljavec ali obdelovalec. Če so podjetja 
v več kot eni državi članici, mora biti 



AD\927511SL.doc 15/18 PE498.045v02-00

SL

uradna oseba za varstvo podatkov lahko 
dosegljiva za vse delavce v vsaki od teh 
držav članic. 
Poleg določb oddelka 4 poglavja IV ima 
uradna oseba za varstvo podatkov na voljo 
dovolj časa za izpolnitev ustreznih nalog, 
če se te dodajo k njenim splošnim 
nalogam. Pri imenovanju uradne osebe za 
varstvo podatkov se izvede posvetovanje z 
nacionalnimi sveti delavcev in Evropskim 
svetom delavcev, pravica do tega 
posvetovanja pa je ves čas na voljo. 

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 82 – odstavek 1 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1d. Ne glede na pravice do obveščenosti in 
soodločanja iz nacionalnega delovnega 
prava imajo zastopniki v podjetjih in 
evropski svet delavcev naslednje pravice:
(a) pravica do soodločanja pri imenovanju 
uradne odgovorne osebe za varstvo 
podatkov pri podjetju (člen 35 in 
naslednji),
(b) pravica do rednega svetovanja in 
obveščanja s strani odgovorne osebe za 
varstvo podatkov pri podjetju,
(c) pravica do zastopanja zadevnih 
zaposlenih pred splošnim nacionalnim 
sodiščem (člen 73) ter možnost skupinske 
tožbe (člen 75),
(d) pravica do soodločanja pri oblikovanju 
zavezujočih poslovnih pravil (člen 43).

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 82 – odstavek 1 e (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1e. Posredovanje in obdelava osebnih 
podatkov zaposlenega med pravno 
ločenimi družbami znotraj povezane
družbe in s strani strokovnjakov za pravno 
in davčno svetovanje je dovoljeno, če služi 
poslovnim interesom in se uporabi za 
namenske delovne ali upravne postopke 
ter če ni v nasprotju z interesi zadevne 
osebe, ki jih je treba varovati. Če se 
podatki o zaposlenem posredujejo 
subjektu v tretji državi in/ali mednarodni 
organizaciji, se uporablja poglavje V.

Predlog spremembe 24
Predlog uredbe
Člen 82 – odstavek 1 f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1f. Člen 7(4) se ne uporablja, če so namen 
obdelave podatkov pravno ali ekonomsko 
ugodnejše posledice za zaposlenega.

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 82 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Vsaka država članica Komisijo uradno 
obvesti o predpisih, ki jih sprejme v skladu 
z odstavkom 1, in sicer najpozneje do 
datuma iz člena 91(2), nemudoma pa tudi o 
vseh nadaljnjih spremembah teh predpisov.

2. Vsaka država članica Komisijo uradno 
obvesti o zakonskih predpisih, ki jih 
sprejme v skladu z odstavkoma 1 in 1b, in 
sicer najpozneje do datuma iz člena 91(2), 
nemudoma pa tudi o vseh nadaljnjih 
spremembah teh predpisov.

Predlog spremembe 26
Predlog uredbe
Člen 82 – odstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija je v skladu s členom 86 
pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov, s katerimi podrobneje določi merila 
in zahteve glede zaščitnih ukrepov za 
obdelavo osebnih podatkov za namene iz
odstavka 1.

3. Komisija je v skladu s členom 86 
pooblaščena za sprejemanje izključno 
tistih delegiranih aktov, s katerimi 
podrobneje določi merila in zahteve za 
zagotovitev najnovejših tehničnih in 
varnostnih standardov glede obdelave
osebnih podatkov za namene iz
odstavkov 1 in 1e. Pri tem je treba 
upoštevati stroške in koristi izvajanja, 
tveganja, ki izhajajo iz obdelave, ter 
zadevno potrebo po varstvu podatkov.

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 82 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Evropski parlament in Svet na predlog 
Komisije pregledata člen 82 najpozneje 
dve leti po datumu iz člena 91(2). O tem 
predlogu odločata v skladu s postopkom iz 
člena 294 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije.
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