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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. Gre bolj za polaganje določenih temeljev. V zvezi z 
uresničenjem resničnega 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 večji del obdelave podatkov v EU nanaša na delovno razmerje, ima varstvo 
podatkov zaposlenih v uredbi le malo prostora, poleg tega pa abstraktnost uredbe otežuje 
preinterpretiranje 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 
poenotenje 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 nadaljnjih predpisov. Končno pa se zdi ta formulacija izbrana samovoljno, saj nanjo 
v drugih uvodnih izjavah, na primer o medijih, ne naletimo.

O členu 82(1a) 

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(1b)

Uradna oseba za varstvo podatkov ima izjemno pomembno vlogo. Zato mora biti jasno, da 
lahko opravlja svoje naloge brez strahu pred pritiskom ali zunanjim vplivom in v korist 
zaposlenih. Zato sta vključena posebna zaščita pred odpovedjo in prepoved diskriminacije.
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O členu 82(1c) in uvodni izjavi 124 a (novo)

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

O členu 82(1d) 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 nebistvene 
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 

(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. V delovnem razmerju je 
obdelava podatkov izjemoma možna, če so 
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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.

njen cilj pravno ali ekonomsko 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.

Or. de

Predlog spremembe 2
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 
bi morale države članice imeti možnost, da 
v mejah te uredbe sprejmejo posebno 
zakonodajo o obdelavi osebnih podatkov v 
sektorju zaposlovanja.

(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 
bi morale države članice imeti možnost, da 
ob zagotavljanju standardov iz te uredbe 
sprejmejo posebno zakonodajo o obdelavi 
osebnih podatkov v sektorju zaposlovanja.
Če obstaja v državi članici zakonska 
podlaga za ureditev pogojev delovnega 
razmerja z dogovorom med predstavniki 
delavcev in vodstvom družbe ali 
obvladujoče družbe povezane družbe 
(kolektivna pogodba) ali na podlagi 
Direktive 2009/38/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta 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 obdelavo osebnih podatkov 
mogoče urejati tudi s takšnim dogovorom.
________________
1 UL L 122, 16.5.2009, str. 28.
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Or. de

Predlog spremembe 3
Predlog uredbe
Uvodna izjava 124 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(124a) Zavoljo zaščite poslovne interese, 
ki so neposredno povezani z delovnim 
razmerjem, bi bilo treba dovoliti tudi 
obdelavo podatkov zaposlenih v povezanih 
družbah. Ta uredba upošteva razširjeno 
prakso obdelave podatkov zaposlenih v 
povezanih družbah.

Or. de

Predlog spremembe 4
Predlog uredbe
Člen 82 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. V mejah te uredbe lahko države članice 
z zakonom sprejmejo posebna pravila, ki 
urejajo obdelavo osebnih podatkov 
zaposlenih v okviru zaposlitve, zlasti za 
namene zaposlovanja, izvajanja pogodbe o 
zaposlitvi, vključno z izpolnjevanjem 
obveznosti, določenih z zakonom ali
kolektivnimi pogodbami, 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.

1. V skladu z določbami te uredbe lahko 
države članice s pravnimi predpisi
sprejmejo posebna pravila, ki urejajo 
obdelavo osebnih podatkov zaposlenih v 
okviru zaposlitve, zlasti za namene 
zaposlovanja, izvajanja pogodbe o 
zaposlitvi, vključno z izpolnjevanjem 
obveznosti, določenih z zakonom in
kolektivnimi pogodbami, kolektivnih 
pogodb, 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, še posebej, če se ureja z 
dogovorom med predstavniki delavcev in 
vodstvom družbe ali obvladujoče družbe 
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povezane družbe.
Pravica držav, da za zaposlene zagotovijo 
ugodnejše varnostne predpise glede 
obdelave osebnih podatkov v okviru 
zaposlitve, ostaja nespremenjena.

Or. de

Predlog spremembe 5
Predlog uredbe
Člen 82 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Ne glede na druge določbe te uredbe 
zakonski predpisi držav članic iz odstavka 
1 vključujejo vsaj naslednje minimalne 
standarde:
a) Obdelava podatkov zaposlenih brez 
vednosti zaposlenega 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 faktičnih indicev obstaja 
utemeljen sum, da je zaposleni v delovnem 
razmerju storil kaznivo dejanje, če je 
potrebna preiskava ter če vrsta in obseg 
preiskave nista nesorazmerna glede na 
namen. Zasebnost zaposlenih mora biti 
vedno zaščitena.
b) Javen optično-elektronski in zvočno-
elektronski nadzor nejavnih prostorov 
podjetja, ki so v prvi vrsti namenjeni 
zasebnemu življenju zaposlenega, zlasti 
sanitarij, garderob, prostorov za počitek in 
spalnic, ni dovoljen. Skriven nadzor ni 
dovoljen v nobenih okoliščinah.
c) Če družbe zbirajo ali obdelujejo osebne 
podatke v okviru zdravniških pregledov ali 
preskusov usposobljenosti, morajo 
kandidatu ali zaposlenemu predhodno 
razložiti, za kaj se bodo ti podatki 
uporabljali, in mu jih kasneje skupaj z 
rezultati izročiti in razložiti. Zbiranje 
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podatkov za genske teste in analize je že v 
načelu prepovedano.
d) Ali in v kolikšni meri je uporaba 
telefona, e-pošte, interneta in druge 
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 izključno za 
zagotovitev varnosti podatkov, za 
zagotovitev pravilnega delovanja 
telekomunikacijskih omrežij in 
telekomunikacijskih storitev ter za 
obračun. Ne glede na stavek 3 lahko 
države članice z zakonom in ob sprejetju 
ustreznega roka za izbris tovrstno prakso 
dopustijo, če na podlagi faktičnih indicev 
obstaja utemeljen sum, da je zaposleni v 
delovnem razmerju storil kaznivo dejanje, 
če je potrebna preiskava ter če vrsta in 
obseg preiskave nista nesorazmerna glede 
na namen. Zasebnost zaposlenih mora biti 
vedno zaščitena.

Or. de

Predlog spremembe 6
Predlog uredbe
Člen 82 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. Poleg določb oddelka 4 poglavja IV za 
uradno osebo za varstvo podatkov velja 
posebna zaščita pred odpovedjo in 
diskriminacijo.

Or. de
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Predlog spremembe 7
Predlog uredbe
Člen 82 – odstavek 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1c. Posredovanje osebnih podatkov 
zaposlenega med pravno ločenimi 
družbami znotraj povezane družbe je 
dovoljeno, če služi poslovnim interesom in 
se uporabi za namenske upravne postopke 
ter če ni v nasprotju z legitimnimi interesi 
zadevne osebe. Če se podatki o 
zaposlenem posredujejo subjektu v tretji 
državi ali mednarodni organizaciji, se 
uporablja poglavje V.

Or. de

Predlog spremembe 8
Predlog uredbe
Člen 82 – odstavek 1 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. de

Predlog spremembe 9
Predlog uredbe
Člen 82 – odstavek 3

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



PE498.045v01-00 10/10 PA\918358SL.doc

SL

osebnih podatkov za namene iz 
odstavkov 1 in 1c.

Or. de

Predlog spremembe 10
Predlog uredbe
Člen 82 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Evropski parlament in Svet na predlog 
Komisije pregledata ta člen 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.

Or. de


