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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Varstvo podatkov je temeljna pravica, zato je treba pri državljanih vzbuditi zaupanje, da bi 
lahko učinkoviteje izkoriščali ugodnosti spletnega okolja. Posodobiti je treba pristop k novim 
tehnološkim orodjem in prenosom podatkov, ki izhajajo iz njih, saj obstoječe določbe 
Direktive 95/46/ES ne upoštevajo v celoti potreb digitalnega enotnega trga.  

Raznolikost razpoložljivih poslovnih modelov, tehnologij in storitev – vključno s tistimi, ki so 
bistvenega pomena v okviru e-trgovanja in notranjega trga – je odprla širok niz vprašanj v 
zvezi z varstvom podatkov. Podjetja in vlade pogosto uporabljajo te tehnologije, ne da bi se 
posamezniki zavedali vpliva, ki ga lahko imajo.

25. januarja 2012 je Evropska komisija predložila predloga nove uredbe1 in direktive2 o 
varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov. 
Cilj predlagane uredbe je dopolniti določbe direktive o e-zasebnosti (2002/58/ES) ter 
zagotoviti, da bosta pravna varnost in doslednost glavni vrednoti učinkovitega dela EU na tem 
področju.

Predlagana uredba je namenjena usklajevanju pravic, zagotavljanju prostega pretoka 
informacij, zmanjšanju birokracije in izboljšanju izvrševanja. Večja preglednost bo okrepila 
zaupanje, nove določbe pa bodo povečale privlačnost EU kot gospodarske lokacije. Poleg 
tega je namen predlagane uredbe:

 posodobiti pravni sistem EU za varstvo osebnih podatkov, zlasti za obvladovanje 
izzivov, ki izhajajo iz globalizacije in uporabe novih tehnologij;

 okrepiti pravice posameznikov in hkrati zmanjšati upravne formalnosti za zagotovitev 
neoviranega pretoka osebnih podatkov v EU;

 izboljšati jasnost in skladnost predpisov EU za varstvo osebnih podatkov ter doseči 
dosledno ter učinkovito izvajanje in uporabo te temeljne pravice na vseh področjih 
dejavnosti Unije.

Razsežnost notranjega trga

Predlog zagotavlja velike možnosti za krepitev notranjega trga in ustvarjanje enakih 
konkurenčnih pogojev za vsa podjetja, ki delujejo v EU. Ključni elementi obsegajo: 

 spremembo zakonodajnega instrumenta (iz direktive v uredbo); 
 načelo „vse na enem mestu“ v zvezi s pristojnim nadzornim organom v čezmejnih 

primerih; 
 načelo trga (na podlagi katerega se standardi EU za varstvo podatkov uporabljajo tudi 

za podjetja s sedežem zunaj EU, če delujejo v EU);

                                               
1 Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov 
(Splošna uredba o varstvu podatkov), COM(2012) 11 final; v nadaljnjem besedilu tudi: Splošna uredba.
2 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za 
namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih 
podatkov, COM(2012) 10 final.
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 splošno načelo odgovornosti (ki nadomešča obveznost upravljavcev in obdelovalcev 
podatkov v zvezi s splošnim uradnim obveščanjem nacionalnega regulativnega organa 
o obdelavi podatkov); 

 krepitev obstoječih orodij in uvedbo novih za dosledno izvajanje in izvrševanje v vseh 
državah članicah. 

Krepitev pravic potrošnikov
V zvezi s krepitvijo pravic potrošnikov se zdi, da je bilo s spodbujanjem preglednosti 
vzpostavljeno ravnovesje med konkurenčnimi interesi, kot so ozaveščenost potrošnikov, 
avtonomija, varstvo in notranji trg. 
Izboljšanja so bila uvedena zlasti v zvezi s pojmom privolitve kot enim od dejavnikov, ki 
dajejo pravico do obdelave osebnih podatkov, v zvezi s pravicami posameznika, na katerega 
se nanašajo osebni podatki, kot močnimi orodji varstva potrošnikov ter v zvezi s pogoji za 
zakonitost prenosov podatkov zunaj EU. Kljub temu je treba veliko delov predloga dodatno 
izpopolniti in pojasniti. To zlasti velja za praktični vidik izvajanja, predvsem v zvezi z 
nekaterimi pravicami. To dvoumnost je treba odpraviti, pozornost pa je treba nameniti zlasti 
naslednjim elementom:

 v členu 17 je treba pojasniti, v kolikšnem obsegu je treba izbrisati tudi podatke, ki jih 
hrani upravljavec podatkov, ki je tretja oseba, ko ga upravljavec podatkov obvesti, da 
je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, uveljavil pravico do izbrisa;

 posebnemu varstvu za mladoletnike do starosti 14 let, saj so še vedno otroci; 

 predlagani opredelitvi „osebnih podatkov“; 
 vlogi, ki jo lahko imata anonimizacija in psevdonimizacija pri varstvu posameznika, 

na katerega se nanašajo osebni podatki; 
 predlog je treba izpopolniti v smislu natančne razdelitve in določitve obveznosti in 

odgovornosti upravljavca in obdelovalca podatkov; 
 dejavnosti oblikovanja profilov, pri čemer je treba natančno upoštevati razlike v 

„profiliranju“ v različnih gospodarskih sektorjih ali pravnih razmerjih ter posledice 
preveč omejevalne ureditve na tem področju.

Glede na to bi se rada poročevalka osredotočila zlasti na:
 opredelitve pojmov; 

 pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki; 
 obveznosti upravljavca in obdelovalca podatkov ob upoštevanju pravic potrošnikov; 

 doslednost. 

Poročevalka bi rada tudi razširila okvir tehnološke nevtralnosti in obravnavala:
 načelo omejitve namena; 

 uporabo delegiranih in izvedbenih aktov v zvezi s predlaganim svežnjem ter 
 izvajanje določb v praksi. 
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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov 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 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Zagotoviti je treba ustrezno 
ravnotežje med varstvom zasebnosti in 
spoštovanjem enotnega trga. Predpisi o 
varstvu podatkov ne bi smeli ovirati 
konkurenčnosti, inovacij in nove 
tehnologije.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) Pojem tehnološke nevtralnosti bi 
moral predvidevati tudi, da so podobna 
dejanja v podobnih razmerah in s 
podobnimi posledicami pravno 
enakovredna, ne glede na to, ali se 
izvajajo v spletni ali nespletni obliki, razen 
če različna dinamika obdelave podatkov v 
takih okoljih povzroča bistvene razlike 
med njimi.

Obrazložitev

Ta uvodna izjava je bila potrebna za boljšo oceno razlike med spletno in nespletno obliko. 
Brez nje bi lahko nekateri gospodarski akterji menili, da je ta uredba posebej namenjena 
obravnavanju spletnih vprašanj in zlasti vprašanj družabnega mreženja.

Predlog spremembe 3
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Ta uredba se ne bi smela uporabljati 
za obdelavo osebnih podatkov s strani 
fizične osebe, ki so izključno osebni ali 
domači, kot sta korespondenca in seznam 
naslovov, in brez pridobitnega interesa ter s 
tem brez kakršne koli povezave s poklicno 
ali komercialno dejavnostjo. Ta izjema se 
prav tako ne bi smela uporabljati za 
upravljavce ali obdelovalce, ki zagotavljajo 
sredstva za obdelavo osebnih podatkov za 
take osebne ali domače dejavnosti.

(15) Ta uredba se ne bi smela uporabljati 
za obdelavo osebnih podatkov s strani 
fizične osebe, ki so izključno osebni ali 
domači, kot sta korespondenca in seznam 
naslovov, in brez pridobitnega interesa ter s 
tem brez kakršne koli povezave s poklicno 
ali komercialno dejavnostjo in ki ne 
vključujejo možnosti, da bi bili omenjeni 
podatki na voljo nedoločenemu številu 
oseb. Ta izjema se prav tako ne bi smela 
uporabljati za upravljavce ali obdelovalce, 
ki zagotavljajo sredstva za obdelavo 
osebnih podatkov za take osebne ali 
domače dejavnosti.

Obrazložitev

Pojasniti je treba, kakšno je področje uporabe te izjeme, zlasti zaradi razmaha družabnih 
omrežij, ki omogočajo izmenjavo informacij s stotinami ljudi. Sodišče Evropske unije (zadevi 
C-101/01 in C-73/07) kot merilo za uporabo te izjeme priporoča dostopnost za neopredeljeno 
število ljudi. Evropski nadzornik za varstvo podatkov (ENVP) se s tem strinja.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Načela varstva bi se morala 
uporabljati za katere koli informacije v 
zvezi z določeno ali določljivo osebo. Za 
odločitev, ali je oseba določljiva, je treba 
upoštevati vsa sredstva, za katera se 
pričakuje, da jih bo za določitev 
posameznika uporabil bodisi upravljavec 
bodisi katera koli druga oseba. Načela 
varstva podatkov se ne bi smela uporabljati 
za podatke, ki so anonimizirani na tak 
način, da posameznik, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, ni več določljiv.

(23) Načela varstva bi se morala 
uporabljati za katere koli informacije v 
zvezi z določeno ali določljivo osebo. Za 
odločitev, ali je oseba določljiva, je treba 
upoštevati vsa sredstva, za katera se 
pričakuje, da jih bo za določitev 
posameznika uporabil bodisi upravljavec 
bodisi katera koli druga oseba. Načela 
varstva podatkov se ne bi smela uporabljati 
za podatke, ki so anonimizirani na tak 
način, da posameznik, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, ni več 
neposredno določljiv, po možnosti pa bi 
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bilo treba tudi ločevati obdelane podatke 
od podatkov, ki razkrivajo identiteto. V 
zadnjem primeru so uporabni tudi 
psevdonimizirani podatki, če je ključ za 
povezavo psevdonima z identiteto varen v 
skladu z doseženim razvojem tehnologije.

Obrazložitev

Opredelitev „osebnih podatkov“ je treba pojasniti, da bi bila koristna tako v potrošniški 
praksi kot pri poslovanju. V zvezi s tem je koristna uvedba psevdonimnih in anonimnih 
podatkov.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23a) Za namen odkrivanja in 
preprečevanja goljufij se lahko obdelujejo 
velike količine osebnih podatkov. Pri 
ocenjevanju načela čim manjšega 
zbiranja podatkov in zakonitosti obdelave 
je treba upoštevati uresničevanje tega 
namena v skladu z zakonodajo držav 
članic ali Unije.

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je poudariti načelo, ki sicer ni v nasprotju z veljavno 
uredbo, vendar ni jasno navedeno.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23b) Skladno z načelom varstva podatkov 
bi morale prvotne nastavitve spletnih 
storitev in proizvodov samodejno 
zagotavljati čim večjo varstvo osebnih 
podatkov, ne da bi moral posameznik, na 
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katerega se ti podatki nanašajo, kaj storiti.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Pri uporabi spletnih storitev so lahko 
posamezniki povezani s spletnimi 
identifikatorji, ki jih zagotovijo njihove 
naprave, aplikacije, orodja in protokoli, kot 
so naslovi internetnega protokola ali 
identifikatorji piškotkov. To lahko pusti 
sledi, ki se lahko skupaj z edinstvenimi 
identifikatorji in drugimi informacijami, ki 
jih prejmejo strežniki, uporabijo za 
oblikovanje profilov posameznikov in 
njihovo identifikacijo. Iz tega sledi, da 
identifikacijskih številk, podatkov o 
lokaciji, spletnih identifikatorjev ali 
drugih posebnih dejavnikov ni treba
vedno šteti za osebne podatke v vseh 
okoliščinah.

(24) Pri uporabi spletnih storitev so lahko 
posamezniki povezani s spletnimi 
identifikatorji, ki jih zagotovijo njihove 
naprave, aplikacije, orodja in protokoli, kot 
so naslovi internetnega protokola ali 
identifikatorji piškotkov. To lahko pusti 
sledi, ki se lahko skupaj z edinstvenimi 
identifikatorji in drugimi informacijami, ki 
jih prejmejo strežniki, uporabijo za 
oblikovanje profilov posameznikov in 
njihovo identifikacijo. Iz tega sledi, da bi 
bilo treba za vsak posamezni primer in v 
skladu s tehnološkim razvojem preučiti, 
ali je treba identifikacijske številke,
podatke o lokaciji, spletne identifikatorje
ali druge posebne dejavnike vedno šteti za 
osebne podatke, se pa štejejo za osebne 
podatke, če se obdelujejo z namenom 
ciljnega usmerjanja določene vsebine 
posamezniku ali izločanja tega 
posameznika v drug namen.

Obrazložitev

Zaradi naraščajoče ponudbe novih spletnih storitev in stalnega tehnološkega razvoja je treba 
zagotoviti visoko raven varstva osebnih podatkov državljanov. Zdi se torej nujna preučitev 
vsakega primera posebej.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Privolitev bi morala biti dana izrecno
s katero koli ustrezno metodo, ki omogoča 

(25) Privolitev bi morala biti dana s katero 
koli metodo, primerno za uporabljeni 
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prostovoljno dano posebno in informirano 
izjavo volje posameznika, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, tj. z izjavo ali 
jasnim pritrdilnim dejanjem takega 
posameznika, kar zagotavlja, da 
posamezniki vedo, da dajejo privolitev za 
obdelavo osebnih podatkov, vključno s 
tem, da ob obisku spletne strani na 
internetu označijo okence, ali katero koli 
drugo izjavo ali ravnanjem, ki s tem v 
zvezi jasno kaže privolitev takega 
posameznika v predlagano obdelavo 
njegovih osebnih podatkov. Molk ali 
nedejavnost zato ne bi smela pomeniti 
privolitve. Privolitev bi morala zajemati 
vse dejavnosti obdelave, izvedene v isti 
namen ali namene. Če je privolitev 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, dana na podlagi 
elektronske zahteve, mora biti zahteva 
jasna in natančna, prav tako pa ne sme biti 
po nepotrebnem moteča za uporabo 
storitve, za katero se zagotavlja.

medij, ki omogoča prostovoljno dano 
posebno in informirano izjavo volje 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, tj. z izjavo ali jasnim 
pritrdilnim dejanjem takega posameznika, 
kar zagotavlja, da posamezniki vedo, da 
dajejo privolitev za obdelavo osebnih 
podatkov, vključno s tem, da ob obisku 
spletne strani na internetu označijo okence, 
ali katero koli drugo izjavo ali ravnanjem, 
ki s tem v zvezi jasno kaže privolitev 
takega posameznika v predlagano obdelavo 
njegovih osebnih podatkov. Molk ali 
nedejavnost zato ne bi smela pomeniti 
privolitve. Privolitev bi morala zajemati 
vse dejavnosti obdelave, izvedene v isti 
namen ali namene. Če je privolitev 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, dana na podlagi 
elektronske zahteve, mora biti zahteva 
jasna in natančna, prav tako pa ne sme biti 
po nepotrebnem moteča za uporabo 
storitve, za katero se zagotavlja. 
Informacije, dane za izraz privolitve 
otroka, se morajo podati v jasnem in 
starosti primernem jeziku, na način, ki je 
preprosto razumljiv za otroka, starejšega 
od 13 let.

Obrazložitev

Da bi olajšali nekatere vsakdanje situacije, tako spletne kot nespletne, je bilo treba dodati 
posebno besedilo za primere, v katerih je mogoče o privolitvi sklepati iz konteksta. Na primer: 
zahtevanje diagnoze od zdravnika vključuje obdelavo nekaterih osebnih podatkov, ne da bi 
bila potrebna izrecna privolitev, omenjena na začetku te uvodne izjave. V istem primeru se 
lahko zdravnik za postavitev diagnoze posvetuje s specialistom, ne da bi moral zaprositi za 
dovoljenje.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Glavni sedež upravljavca v Uniji bi 
moral biti določen v skladu z objektivnimi 
merili ter bi moral pomeniti učinkovito in 

(27) Glavni sedež upravljavca ali 
obdelovalca v Uniji bi moral biti določen v 
skladu z objektivnimi merili ter bi moral 
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dejansko izvajanje dejavnosti upravljanja, 
ki glavne odločitve glede namenov, 
pogojev in sredstev za obdelavo določajo 
prek ustaljenih režimov. To merilo ne bi 
smelo biti odvisno od tega, ali se obdelava 
osebnih podatkov v tem kraju dejansko 
izvaja; prisotnost in uporaba tehničnih 
sredstev in tehnologij za obdelavo osebnih 
podatkov ali dejavnosti obdelave sami po 
sebi ne pomenijo glavnega sedeža in zato 
niso odločujoče merilo za matično 
podjetje. Glavni sedež obdelovalca bi 
moral biti kraj njegove osrednje uprave v 
Uniji.

pomeniti učinkovito in dejansko izvajanje 
dejavnosti upravljanja, ki glavne odločitve 
glede namenov, pogojev in sredstev za 
obdelavo določajo prek ustaljenih režimov. 
To merilo ne bi smelo biti odvisno od tega, 
ali se obdelava osebnih podatkov v tem 
kraju dejansko izvaja; prisotnost in uporaba 
tehničnih sredstev in tehnologij za 
obdelavo osebnih podatkov ali dejavnosti 
obdelave sami po sebi ne pomenijo 
glavnega sedeža in zato niso odločujoče 
merilo za matično podjetje.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe dopolnjuje predlog spremembe k členu 4(13).

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27a) Predstavnik je tako kot upravljavec 
odgovoren za kakršno koli vedenje, ki je v 
nasprotju z veljavno uredbo.

Obrazložitev

Odgovornost predstavnika ni dovolj jasno navedena, zato jo ta uvodna izjava pomaga 
poudariti.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Otroci potrebujejo posebno varstvo 
njihovih osebnih podatkov, saj se morda 
manj zavedajo nevarnosti in posledic ter 
slabše poznajo zaščitne ukrepe in pravice v 

(29) Otroci potrebujejo posebno varstvo 
njihovih osebnih podatkov, saj se morda 
manj zavedajo nevarnosti in posledic ter 
slabše poznajo zaščitne ukrepe in pravice v 
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zvezi z obdelavo osebnih podatkov. Za 
določitev, kdaj je posameznik otrok, bi 
morala ta uredba uporabiti opredelitev iz 
Konvencije ZN o otrokovih pravicah.

zvezi z obdelavo osebnih podatkov ter so 
ranljivi potrošniki. Za določitev, kdaj je 
posameznik otrok, bi morala ta uredba 
uporabiti opredelitev iz Konvencije ZN o 
otrokovih pravicah. Zlasti je treba 
uporabiti otroku prijazen jezik, da se 
zagotovi pravica privolitve za otroke, 
starejše od 13 let.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Vsaka obdelava osebnih podatkov bi 
morala biti zakonita, poštena in pregledna 
glede na zadevne posameznike. Zlasti 
posebni nameni, za katere se podatki 
obdelujejo, bi morali biti jasno določeni in 
zakoniti ter določeni v času zbiranja 
podatkov. Podatki bi morali biti primerni, 
ustrezni in omejeni na nujno potrebne za 
namene, za katere se obdelujejo; zato je 
treba zlasti zagotoviti, da zbrani podatki 
niso čezmerni in da je obdobje 
shranjevanja omejeno na najkrajše možno. 
Osebni podatki se lahko obdelujejo samo, 
če namena obdelave ni bilo mogoče doseči 
z drugimi sredstvi. Sprejeti bi se morali vsi 
smiselni ukrepi za popravek ali izbris 
netočnih osebnih podatkov. Za 
zagotovitev, da se podatki hranijo le toliko 
časa, kolikor je potrebno, bi moral 
upravljavec določiti roke za izbris ali 
občasno preverjanje.

(30) Vsaka obdelava osebnih podatkov bi 
morala biti zakonita, poštena in pregledna 
glede na zadevne posameznike. Zlasti 
posebni nameni, za katere se podatki 
obdelujejo, bi morali biti jasno določeni in 
zakoniti ter določeni v času zbiranja 
podatkov. Podatki bi morali biti primerni, 
ustrezni in omejeni na nujno potrebne za 
namene, za katere se obdelujejo; zato je 
treba zagotoviti, da zbrani podatki niso 
čezmerni in da obdobje shranjevanja ni 
daljše, kot je potrebno za namene, za 
katere se podatki obdelujejo. Osebni 
podatki se lahko obdelujejo samo, če 
namena obdelave ni bilo mogoče doseči z 
drugimi sredstvi. Sprejeti bi se morali vsi 
smiselni ukrepi za popravek ali izbris 
netočnih osebnih podatkov. Za 
zagotovitev, da se podatki hranijo le toliko 
časa, kolikor je potrebno, bi moral 
upravljavec določiti roke za izbris ali 
občasno preverjanje. Pri oceni 
najmanjšega obsega podatkov, potrebnega 
za namene, za katere se obdelujejo, bi bilo 
treba upoštevati obveznosti druge 
zakonodaje, ki zahteva obdelovanje 
obširnih podatkov za namene 
preprečevanja in ugotavljanja goljufij, 
potrjevanja identitete in/ali ugotavljanja 
kreditne sposobnosti.
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Obrazložitev

S tem predlogom spremembe se pojasni obveznost upravljavcev, da spremljajo najmanjši 
potrebni obseg podatkov in obdobje njihovega shranjevanja. Poleg tega se skuša zagotoviti 
skladnost besedila te uvodne izjave z besedilom v členu 5(e). Namen tega predloga sprememb 
je tudi uskladiti uredbo z veljavno zakonodajo, kot so direktiva o potrošniških kreditih in 
kreditne pogodbe za stanovanjsko nepremičnino, ter z dobro prakso, v skladu s katerima se 
prek ocene kreditne sposobnosti potrošnika celovito oceni njegov finančni položaj.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) Za zagotovitev prostovoljne privolitve 
bi bilo treba pojasniti, da privolitev ne 
pomeni veljavne pravne podlage, če 
posameznik nima dejanske in prostovoljne 
izbire in zato privolitve ne more zavrniti ali 
preklicati brez škode.

(33) Za zagotovitev prostovoljne privolitve 
bi bilo treba pojasniti, da privolitev ne 
pomeni veljavne pravne podlage, če 
posameznik nima dejanske in prostovoljne 
izbire in zato privolitve ne more zavrniti ali 
preklicati brez škode. Privolitev tudi ne bi 
smela zagotavljati pravne podlage za 
obdelavo podatkov, če posameznik, na 
katerega se ti podatki nanašajo, nima 
drugega dostopa do enakovrednih storitev. 

Predlog spremembe 14

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 se da prostovoljno in se 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, ne prisili v privolitev za 
obdelavo njegovih podatkov, zlasti če 
obstaja veliko neravnovesje med 
posameznikom, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, in upravljavcem. To lahko
velja, kadar je posameznik, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, odvisen od 
upravljavca, med drugim, kadar osebne 
podatke zaposlenega v okviru zaposlitve 
obdeluje delodajalec. Vendar privolitev 
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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.

zagotavlja veljavno pravno podlago za 
obdelovanje, če je namen obdelave 
podatkov v interesu posameznika, na 
katerega se ti podatki nanašajo, in lahko 
ta posameznik naknadno brez škode 
umakne privolitev.

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 novo in 
neutemeljeno obveznost in se ob 
upoštevanju interesa posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, za 
privolitev ne more šteti, da je dana 
prostovoljno.

Obrazložitev

Določba naj bi zagotavljala, da ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, 
resnično prostovoljno izbiro in lahko naknadno vedno umakne privolitev ali nasprotuje 
nadaljnji obdelavi. Fizičnim osebam ne bi smeli onemogočiti, da soglašajo z obdelovanjem 
podatkov, zlasti kadar jim to koristi (na primer, kadar jim delodajalec ponudi zavarovanje). V 
uredbi ne bi smeli predpostavljati, da ni mogoče prostovoljno privoliti v obdelovanje 
podatkov v zvezi z zaposlitvijo.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Uvodna izjava 34 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34a) Kadar so osebni podatki, ki se 
obdelujejo na podlagi privolitve 
posameznika, na katerega se nanašajo, 
potrebni za zagotavljanje storitve, je lahko 
umik privolitve razlog, na podlagi 
katerega ponudnik storitve odstopi od 
pogodbe. To zlasti velja za storitve, ki se 
potrošnikom zagotavljajo brezplačno.

Obrazložitev

Adding such a recital would have an awareness-raising meaning. Although the possibility to 
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terminate a contract steams from the terms of contract in cases where data processing is 
necessary for the provision of a service, it is necessary to make users conscious that in some 
cases data are the currency by which they pay for the service. Auction platforms, for instance, 
use stored data to examine credibility of those selling with the use of a platform and a mutual 
evaluation exercised by the users is used by them to attract more potential clients but also to 
prevent fraud. Withdrawing consent to process such data would run against the whole point 
of such platforms. Consumers should also be aware that many business models provide 
access to services "free" of charge in return for the access to some of their personal data. 
Withdrawing the right to process these data can therefore result in no access to the service.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38) Pravni interesi upravljavca lahko 
pomenijo pravno podlago za obdelavo, če 
ne prevladajo interesi ali temeljne pravice 
in svoboščine posameznika, na katerega se 
nanašajo osebni podatki. Glede tega bi bila 
skrbna ocena potrebna zlasti, če je tak 
posameznik otrok, saj otroci potrebujejo 
posebno varstvo. Posameznik, na katerega 
se nanašajo osebni podatki, bi moral imeti 
pravico, da brezplačno ugovarja obdelavi 
na podlagi razlogov, povezanih z njegovim 
posebnim položajem. Za zagotovitev 
preglednosti bi moral biti upravljavec 
zavezan, da posameznika, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, izrecno obvesti o 
pravnih interesih, za katere si prizadeva, in 
o pravici do ugovora, prav tako pa bi moral
te pravne interese dokumentirati. Glede na 
to, da mora zakonodajalec z zakonom 
določiti pravno podlago za obdelavo 
podatkov s strani javnih organov, ta pravna 
podlaga ne bi smela veljati za obdelavo s 
strani javnih organov pri izvajanju njihovih 
nalog.

(38) Pravni interesi posameznika lahko 
pomenijo pravno podlago za obdelavo, če 
ne prevladajo interesi ali temeljne pravice 
in svoboščine posameznika, na katerega se 
nanašajo osebni podatki. Glede tega bi bila 
skrbna ocena potrebna zlasti, če je tak 
posameznik otrok, saj otroci potrebujejo 
posebno varstvo. Posameznik, na katerega 
se nanašajo osebni podatki, bi moral imeti 
pravico, da brezplačno ugovarja obdelavi 
na podlagi razlogov, povezanih z njegovim 
posebnim položajem. Za zagotovitev 
preglednosti bi morali biti upravljavec ali 
tretje osebe, ki so jim posredovani podatki, 
zavezani, da posameznika, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, izrecno obvestijo
o pravnih interesih, za katere si prizadeva, 
in o pravici do ugovora, prav tako pa bi 
morali te pravne interese dokumentirati. 
Glede na to, da mora zakonodajalec z 
zakonom določiti pravno podlago za 
obdelavo podatkov s strani javnih organov, 
ta pravna podlaga ne bi smela veljati za 
obdelavo s strani javnih organov pri 
izvajanju njihovih nalog.

Obrazložitev

Pripravljavka mnenja predlaga ohranitev besedila iz Direktive 95/46/ES. Opozoriti je treba, 
da se uredba ne nanaša samo na digitalni svet, temveč tudi na dejavnosti zunaj spleta. 
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Nekateri sektorji, kot je časopisno založništvo, morajo za financiranje teh dejavnosti 
uporabiti zunanje vire, da lahko navežejo stike z morebitnimi novimi naročniki.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Uvodna izjava 40 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(40a) Uskladitev prava Unije na področju 
varstva podatkov državam članicam na 
splošno ne bi smela preprečevati, da 
izvajajo zakonodajo za posamezen sektor, 
med drugim na področju registrskih 
raziskav.

Obrazložitev

Veljavni pravni okvir o varstvu podatkov v EU (Direktiva 95/46/ES) državam članicam 
prepušča različne stopnje prostosti, da zakonodajo EU prilagodijo nacionalnim razmeram.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Uvodna izjava 40 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(40b) Obdelava osebnih podatkov, zbranih 
za drug namen, se lahko omogoči za javne 
znanstvene raziskave, če je mogoče 
dokazati znanstveni pomen obdelave 
zbranih podatkov. Pri omogočanju 
dostopa do podatkov za javne znanstvene 
raziskave je treba upoštevati vgrajeno 
zasebnost.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Uvodna izjava 42
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(42) Odstopanje od prepovedi obdelave 
občutljivih vrst podatkov bi moralo biti 
dovoljeno tudi, če to določa zakon, in ob 
upoštevanju ustreznih zaščitnih ukrepov, 
da se zaščitijo osebni podatki in druge 
temeljne pravice, kadar to upravičuje javni 
interes in zlasti v zdravstvene namene, 
vključno z javnim zdravjem in socialnim 
varstvom ter upravljanjem storitev 
zdravstvenega varstva, predvsem za 
zagotavljanje kakovosti in stroškovne 
učinkovitosti postopkov, ki se uporabljajo 
za reševanje zahtevkov za dajatve in 
storitve v sistemu zdravstvenega 
zavarovanja, ali v zgodovinske, statistične 
in znanstvenoraziskovalne namene.

(42) Odstopanje od prepovedi obdelave 
občutljivih vrst podatkov bi moralo biti 
dovoljeno tudi, če to določa zakon, in ob 
upoštevanju ustreznih zaščitnih ukrepov, 
da se zaščitijo osebni podatki in druge 
temeljne pravice, kadar to upravičuje javni 
interes in zlasti v zdravstvene namene, 
vključno z javnim zdravjem in socialnim 
varstvom ter upravljanjem storitev 
zdravstvenega varstva, vključno z 
informacijami, ki se pacientom pri 
naročanju v bolnišnicah ali klinikah 
pošljejo prek elektronskih sporočil ali 
elektronske pošte, predvsem za 
zagotavljanje kakovosti in stroškovne 
učinkovitosti postopkov, ki se uporabljajo 
za reševanje zahtevkov za dajatve in 
storitve v sistemu zdravstvenega 
zavarovanja, ali v zgodovinske, statistične 
in znanstvenoraziskovalne namene.

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Uvodna izjava 48

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(48) Načeli poštene in pregledne obdelave 
zahtevata, da je treba posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, 
obvestiti zlasti o obstoju postopka obdelave 
in njegovih namenih, o času trajanja 
shranjevanja podatkov, o obstoju pravice 
do dostopa, popravka ali izbrisa in o 
pravici do vložitve pritožbe. Kadar se 
podatki zberejo od posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, ga je 
treba obvestiti tudi o tem, ali je dolžan 
predložiti podatke, in o posledicah, če takih 
podatkov ne predloži.

(48) Načeli poštene in pregledne obdelave 
zahtevata, da je treba posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, 
obvestiti zlasti o obstoju postopka obdelave 
in njegovih namenih, o merilih in/ali 
zakonskih obveznostih, ki omogočajo 
določitev časa trajanja hranjenja podatkov, 
o obstoju pravice do dostopa, popravka ali 
izbrisa in o pravici do vložitve pritožbe. 
Kadar se podatki zberejo od posameznika, 
na katerega se nanašajo osebni podatki, ga 
je treba obvestiti tudi o tem, ali je dolžan 
predložiti podatke, in o posledicah, če takih 
podatkov ne predloži.
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Obrazložitev

Ni možno vnaprej vedeti, koliko časa bodo hranjeni osebni podatki, saj je trajanje lahko 
odvisno od posebnih zakonskih obveznosti.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Uvodna izjava 49

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(49) Posameznikom, na katere se nanašajo 
osebni podatki, bi bilo treba informacije v 
zvezi z obdelavo osebnih podatkov, ki se 
nanje nanašajo, posredovati ob zbiranju 
podatkov ali, kadar se podatki ne pridobijo 
od posameznika, v primernem roku in 
odvisno od okoliščin primera. Kadar se 
lahko podatki zakonito posredujejo 
drugemu prejemniku, bi moral biti 
posameznik, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, obveščen, ko se podatki 
prvič posredujejo prejemniku.

(49) Posameznikom, na katere se nanašajo 
osebni podatki, bi bilo treba informacije v 
zvezi z obdelavo osebnih podatkov, ki se 
nanje nanašajo, posredovati ob zbiranju 
podatkov ali, kadar se podatki ne pridobijo 
od posameznika, v primernem roku in 
odvisno od okoliščin primera. Kadar se 
lahko podatki zakonito posredujejo 
drugemu prejemniku, bi moral biti 
posameznik, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, obveščen, ko se podatki 
prvič posredujejo prejemniku. Prav tako 
ne bi smela biti dovoljena nobena 
obdelava, razen shranjevanja, dokler 
posameznik, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, ni v celoti obveščen o 
navedenih informacijah.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je skladen s predlogom spremembe k členu 14(4b).

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Uvodna izjava 51

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(51) Vsaka oseba bi morala imeti pravico 
dostopa do podatkov, ki so bili zbrani v 
zvezi z njo, in do enostavnega uveljavljanja 
te pravice, da bi se seznanila z obdelavo in 
preverila njeno zakonitost. Zato bi moral 
vsak posameznik, na katerega se nanašajo 

(51) Vsaka oseba bi morala imeti pravico 
dostopa do podatkov, ki so bili zbrani v 
zvezi z njo, in do enostavnega uveljavljanja 
te pravice, da bi se seznanila z obdelavo in 
preverila njeno zakonitost. Zato bi moral 
vsak posameznik, na katerega se nanašajo 
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osebni podatki, imeti pravico do seznanitve 
s sporočilom in njegove pridobitve, zlasti o 
namenih obdelave podatkov, obdobju 
obdelave, prejemnikih podatkov, logiki 
podatkov, ki se obdelujejo, in možnih 
posledicah obdelave, vsaj v primerih, kadar 
podatki temeljijo na oblikovanju profilov. 
Ta pravica ne bi smela škodljivo vplivati 
na pravice in svoboščine drugih, vključno s 
poslovnimi skrivnostmi ali intelektualno 
lastnino, in predvsem na avtorske pravice, 
ki ščitijo programsko opremo. Vendar pa to 
ne sme povzročiti, da se posamezniku, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, 
zavrnejo vse informacije.

osebni podatki, imeti pravico do seznanitve 
s sporočilom in njegove pridobitve, zlasti o 
namenih obdelave podatkov, merilih, ki 
omogočajo določitev časa trajanja 
hranjenja podatkov za vsak namen, 
prejemnikih podatkov, logiki podatkov, ki 
se obdelujejo, in možnih posledicah 
obdelave, vsaj v primerih, kadar podatki 
temeljijo na oblikovanju profilov. Ta 
pravica ne bi smela škodljivo vplivati na 
pravice in svoboščine drugih, vključno s 
poslovnimi skrivnostmi ali intelektualno 
lastnino, in predvsem na avtorske pravice, 
ki ščitijo programsko opremo. Vendar pa to 
ne sme povzročiti, da se posamezniku, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, 
zavrnejo vse informacije.

Obrazložitev

Točnega obdobja hranjenja osebnih podatkov ni vedno mogoče določiti, zlasti ne v primeru 
hranjenja za različne namene.

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Uvodna izjava 53

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(53) Vsaka oseba bi morala imeti pravico 
do popravka osebnih podatkov v zvezi z 
njo in „pravico biti pozabljen“, kadar 
hramba takih podatkov ni v skladu s to 
uredbo. Posamezniki, na katere se nanašajo 
osebni podatki, bi morali imeti zlasti 
pravico do tega, da se njihovi osebni 
podatki izbrišejo in se več ne obdelujejo, 
kadar podatki niso več potrebni zaradi 
namenov, za katere so zbrani ali kako 
drugače obdelani, kadar so posamezniki 
preklicali svojo privolitev v obdelavo ali 
kadar nasprotujejo obdelavi osebnih 
podatkov, ki se nanje nanašajo, ali kadar 
obdelava njihovih osebnih podatkov kako 
drugače ni v skladu s to uredbo. Ta pravica 
je zlasti pomembna, kadar je posameznik, 

(53) Vsaka oseba bi morala imeti pravico 
do popravka osebnih podatkov v zvezi z 
njo in pravico do izbrisa takih osebnih 
podatkov, kadar hramba takih podatkov ni 
v skladu s to uredbo. Posamezniki, na 
katere se nanašajo osebni podatki, bi 
morali imeti zlasti pravico do tega, da se 
njihovi osebni podatki izbrišejo in se več 
ne obdelujejo, kadar podatki niso več 
potrebni zaradi namenov, za katere so 
zbrani ali kako drugače obdelani, kadar so 
posamezniki preklicali svojo privolitev v 
obdelavo ali kadar nasprotujejo obdelavi 
osebnih podatkov, ki se nanje nanašajo, ali 
kadar obdelava njihovih osebnih podatkov 
kako drugače ni v skladu s to uredbo. Ta 
pravica je zlasti pomembna, kadar je 
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na katerega se nanašajo osebni podatki, dal 
svojo privolitev kot otrok, ko se ni v celoti 
zavedal nevarnosti, povezanih z obdelavo, 
in želi pozneje take osebne podatke 
odstraniti, zlasti z interneta. Vendar pa bi 
morala biti nadaljnja hramba podatkov 
dovoljena, če je to potrebno v zgodovinske, 
statistične in znanstvenoraziskovalne 
namene, zaradi javnega interesa na 
področju javnega zdravja, za uveljavljanje 
pravice do svobode izražanja, kadar to 
zahteva zakon ali če obstaja razlog za 
omejitev obdelave podatkov namesto 
njihovega izbrisa.

posameznik, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, dal svojo privolitev kot 
otrok, ko se ni v celoti zavedal nevarnosti, 
povezanih z obdelavo, in želi pozneje take 
osebne podatke odstraniti, zlasti z 
interneta. Vendar pa bi morala biti 
nadaljnja hramba podatkov dovoljena, če je 
to potrebno v zgodovinske, statistične in 
znanstvenoraziskovalne namene, zaradi 
javnega interesa na področju javnega 
zdravja, za uveljavljanje pravice do 
svobode izražanja, kadar to zahteva zakon 
ali če obstaja razlog za omejitev obdelave 
podatkov namesto njihovega izbrisa. 
Pravica do izbrisa se ne uporablja, če je 
hramba osebnih podatkov potrebna za 
izvajanje pogodbe s posameznikom, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, ali 
če v predpisih obstaja zahteva po hrambi 
teh podatkov ali zaradi preprečevanja 
finančnega kriminala. 

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je skladen s predlogom spremembe k naslovu člena 17.

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Uvodna izjava 54

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(54) Za okrepitev „pravice biti pozabljen“
v spletnem okolju bi morala biti pravica do 
izbrisa razširjena tako, da mora 
upravljavec, ki je osebne podatke objavil, 
tretje osebe, ki take podatke obdelujejo, 
obvestiti, da posameznik, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, zahteva izbris 
morebitnih povezav do teh osebnih 
podatkov ali kopij osebnih podatkov. Da bi 
upravljavec zagotovil te informacije, mora 
glede podatkov, za objavo katerih je 
odgovoren, sprejeti vse primerne ukrepe, 
vključno s tehničnimi. Glede objave 
osebnih podatkov s strani tretje osebe se 

(54) Za okrepitev pravice do izbrisa v 
spletnem okolju bi morala biti ta pravica 
razširjena tako, da mora upravljavec, ki je 
osebne podatke prenesel ali objavil brez 
dovoljenja posameznika, na katerega se 
osebni podatki nanašajo, tretje osebe, ki 
take podatke obdelujejo, obvestiti, da 
posameznik, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, zahteva izbris morebitnih 
povezav do teh osebnih podatkov ali kopij 
osebnih podatkov. Da bi upravljavec 
zagotovil te informacije, mora glede 
podatkov, za objavo katerih je odgovoren, 
sprejeti vse primerne ukrepe, vključno s 
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upravljavec šteje za odgovornega, če je 
odobril objavo s strani tretje osebe.

tehničnimi. Glede objave osebnih podatkov 
s strani tretje osebe se upravljavec šteje za 
odgovornega, če je odobril objavo s strani
tretje osebe.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe spremlja predlog spremembe k členu 17(2).

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Uvodna izjava 55 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(55a) Nekateri osebni podatki, potem ko 
jih upravljavec ali obdelovalec podatkov 
obdela, ustvarijo rezultate, ki jih 
upravljavec podatkov uporablja samo 
interno in katerih oblika je brez pomena 
celo za posameznika, na katerega se 
nanašajo osebni podatki. V tem primeru 
ne bi smela veljati pravica do 
prenosljivosti podatkov, medtem ko druge 
pravice, zlasti pravica do ugovora, dostopa 
in popravka, še vedno veljajo.

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je pojasniti izraz „brez pomena“, ki ga uvaja prejšnji 
predlog spremembe.

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Uvodna izjava 60

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(60) Uvesti bi bilo treba celovito
pristojnost in odgovornost upravljavca 
glede vsake obdelave osebnih podatkov, ki 
jo izvede upravljavec ali je izvedena v 
njegovem imenu. Upravljavec bi moral 
zlasti zagotoviti in biti k temu zavezan, da 

(60) Uvesti bi bilo treba splošno pristojnost 
in odgovornost upravljavca glede vsake 
obdelave osebnih podatkov, ki jo izvede 
upravljavec ali je izvedena v njegovem 
imenu. Upravljavec bi moral zlasti 
zagotoviti in biti k temu zavezan, da 
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dokaže skladnost vsakega postopka 
obdelave s to uredbo.

dokaže skladnost vsakega postopka 
obdelave s to uredbo.

Obrazložitev

Za okrepitev varstva osebnih podatkov je treba izrecno določiti splošno načelo odgovornosti
upravljavca.

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Uvodna izjava 61 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(61a) Ta uredba podjetja spodbuja k 
oblikovanju notranjih programov za 
ugotavljanje postopkov obdelave, ki bodo 
zaradi svoje narave, obsega in namena 
verjetno predstavljali določeno tveganje za 
pravice in svoboščine posameznikov, na 
katere se nanašajo osebni podatki, ter k 
uvedbi ustreznih ukrepov za varstvo 
zasebnosti in razvoju inovativnih rešitev 
vgrajene zasebnosti in tehnik za večjo 
zasebnost. Podjetjem, ki lahko javno 
pokažejo, da imajo vgrajeno odgovornost 
za zasebnost, ni treba uporabiti dodatnih 
nadzornih mehanizmov predhodnega 
posvetovanja in predhodne odobritve. 

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe se besedilo uskladi s pristopom, pri katerem je prevzemanje 
odgovornosti alternativni postopek, pri katerem se ustrezno spodbuja dobra organizacijska 
praksa. S tovrstno uskladitvijo stroški skladnosti in zagotovila ne bodo več obremenjevali 
javne blagajne, ampak jih bo kril trg.

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Uvodna izjava 61 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(61b) Vgrajeno varstvo podatkov je zelo 
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koristno orodje, saj posamezniku, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, 
omogoča popoln nadzor nad varstvom 
svojih podatkov, nad informacijami, ki jih 
izmenjuje, in nad tem, s kom jih 
izmenjuje. Pri uporabi tega načela in 
privzetega varstva podatkov bi na oceno 
zakonitosti obdelave moral močno vplivati 
kontekst.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe pojasnjuje predlog spremembe k členu 23(2). Nanaša se na primere, v 
katerih se posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, po svoji izbiri vključi v sistem 
obdelave podatkov, pri čemer je treba upoštevati širok razpon posledic. Na primer pri vpisu v 
družabno omrežje mora posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, sprejeti, da 
bodo nekatere informacije javne, saj se bodo tako lahko z njim povezali še drugi uporabniki, 
enaka stopnja javnosti pa ni sprejemljiva v primeru, ko posameznik zaprosi za posojilo.

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Uvodna izjava 61 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(61c) V skladu z načelom vgrajenega 
varstva podatkov mora biti varstvo 
podatkov vgrajeno v celotnem 
življenjskem ciklu tehnologije, od začetne 
faze načrtovanja do končne uvedbe, 
uporabe in končnega zavrženja. V skladu 
z načelom privzetega varstva podatkov 
morajo biti privzete nastavitve storitev in 
proizvodov skladne s splošnimi načeli 
varstva podatkov, kot sta načeli 
zmanjšanja količine podatkov in omejitve 
namena.

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Uvodna izjava 62
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(62) Varstvo pravic in svoboščin 
posameznikov, na katere se nanašajo 
osebni podatki, pa tudi pristojnost in 
odgovornost upravljavca in obdelovalca, 
tudi v povezavi s spremljanjem in ukrepi 
nadzornih organov, zahtevajo jasno 
razdelitev odgovornosti na podlagi te 
uredbe, tudi kadar upravljavec namene, 
pogoje in sredstva obdelave določi skupaj z 
drugimi upravljavci ali kadar je postopek 
obdelave izveden v imenu upravljavca.

(62) Varstvo pravic in svoboščin 
posameznikov, na katere se nanašajo 
osebni podatki, pa tudi pristojnost in 
odgovornost upravljavca in obdelovalca, 
tudi v povezavi s spremljanjem in ukrepi 
nadzornih organov, zahtevajo jasno 
razdelitev odgovornosti na podlagi te 
uredbe, tudi kadar upravljavec namene, 
pogoje in sredstva obdelave določi skupaj z 
drugimi upravljavci ali kadar je postopek 
obdelave izveden v imenu upravljavca. V 
primeru solidarne odgovornosti lahko 
obdelovalec, ki je povrnil škodo 
posamezniku, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, vloži pravno sredstvo proti 
upravljavcu, s katerim zahteva povračilo, 
če je ravnal v skladu s pravnim aktom, ki 
določa njegove obveznosti do upravljavca.

Obrazložitev

Obdelovalec je opredeljen kot oseba, ki deluje v imenu upravljavca. Kadar obdelovalec 
strogo upošteva prejeta navodila, bi zato moral biti za kršitev osebnih podatkov odgovoren 
upravljavec in ne obdelovalec, ne da bi to vplivalo na pravico posameznika, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, do odškodnine.

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Uvodna izjava 65

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(65) Za dokaz skladnosti s to uredbo bi 
moral upravljavec ali obdelovalec 
dokumentirati vsak postopek obdelave. 
Vsak upravljavec in obdelovalec bi moral 
biti zavezan k sodelovanju z nadzornimi 
organi in na zahtevo omogočiti dostop do 
te dokumentacije, da bi tako lahko služila 
spremljanju postopkov obdelave.

(65) Za dokaz skladnosti s to uredbo bi 
moral upravljavec ali obdelovalec ohraniti 
ustrezne informacije o glavnih 
kategorijah izvedene obdelave. Komisija 
bi morala uvesti enotno obliko za 
dokumentiranje teh informacij v EU. 
Vsak upravljavec in obdelovalec bi moral 
biti zavezan k sodelovanju z nadzornimi 
organi in na zahtevo omogočiti dostop do 
te dokumentacije, da bi tako lahko bila v 
pomoč nadzornemu organu pri 
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ocenjevanju skladnosti teh glavnih 
kategorij obdelave s to uredbo.

Obrazložitev

Za učinkovito varstvo podatkov mora biti v organizacijah ustrezno dokumentirano njihovo 
razumevanje dejavnosti obdelave podatkov.  Vzdrževanje dokumentacije za vse postopke 
obdelave pa predstavlja nesorazmerno breme. Dokumentacija ne bi smela biti namenjena 
zadostitvi birokratskih potreb, ampak bi morala biti pomoč upravljavcem in obdelovalcem pri 
izpolnjevanju njihovih obveznosti.

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Uvodna izjava 67

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(67) Kršitev varnosti osebnih podatkov 
lahko, če se ne obravnava ustrezno in 
pravočasno, zadevnemu posamezniku 
povzroči veliko gospodarsko izgubo in 
družbeno škodo, vključno z zlorabo 
identitete. Zato bi moral upravljavec, ko 
ugotovi, da je prišlo do take kršitve, o tej 
kršitvi nemudoma, po možnosti v 24 urah,
obvestiti nadzorni organ. Če tega ni 
mogoče storiti v 24 urah, je treba 
obvestilu priložiti pojasnilo razlogov za 
zamudo. Posameznike, pri katerih bi take 
kršitve lahko škodljivo vplivale na njihove 
osebne podatke, bi bilo treba o tem 
nemudoma obvestiti, da bi lahko sprejeli 
potrebne varnostne ukrepe. Za kršitev je 
treba domnevati, da škodljivo vpliva na 
osebne podatke ali zasebnost posameznika, 
na katerega se nanašajo osebni podatki, 
kadar lahko vodi na primer do kraje ali 
zlorabe identitete, fizične škode, hudega 
poniževanja ali okrnitve ugleda. Obvestilo 
bi moralo vsebovati opis narave kršitve 
varnosti osebnih podatkov in priporočila za 
zadevnega posameznika za ublažitev 
morebitnih škodljivih učinkov. 
Posamezniki, na katere se nanašajo osebni 
podatki, bi morali biti obveščeni, kakor 
hitro je to razumno mogoče, v tesnem 

(67) Kršitev varnosti osebnih podatkov 
lahko, če se ne obravnava ustrezno in 
pravočasno, zadevnemu posamezniku 
povzroči veliko gospodarsko izgubo in 
družbeno škodo, vključno z zlorabo 
identitete. Zato bi morala biti prva in 
najpomembnejša prednostna naloga 
odprava take gospodarske izgube in 
družbene škode. Potem bi moral 
upravljavec, ko ugotovi, da je prišlo do 
take kršitve, ki bi lahko resno ogrozila 
varstvo osebnih podatkov ali zasebnost 
zadevnega posameznika, o tej kršitvi 
nemudoma obvestiti nadzorni organ. 
Posameznike, pri katerih bi take kršitve 
lahko škodljivo vplivale na njihove osebne 
podatke, bi bilo treba o tem nemudoma in
brez preobilice informacij zanje obvestiti, 
da bi lahko sprejeli potrebne varnostne 
ukrepe. Za kršitev je treba domnevati, da 
znatno škodljivo vpliva na osebne podatke 
ali zasebnost posameznika, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, kadar lahko vodi 
na primer do kraje ali zlorabe identitete, 
fizične škode, hudega poniževanja,
okrnitve ugleda. Obvestilo bi moralo 
vsebovati opis narave kršitve varnosti 
osebnih podatkov in priporočila za 
zadevnega posameznika za ublažitev 
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sodelovanju z nadzornim organom in ob 
upoštevanju smernic, ki jih je podal 
nadzorni organ ali drugi ustrezni organi 
(npr. organi kazenskega pregona). Da bi 
lahko posamezniki, na katere se nanašajo 
osebni podatki, ublažili neposredno 
nevarnost nastanka škode, je treba take 
posameznike obvestiti nemudoma, potreba 
po izvajanju ustreznih ukrepov za 
preprečevanje nadaljnjih ali podobnih 
kršitev varnosti osebnih podatkov pa bi 
lahko upravičila daljšo zamudo.

morebitnih škodljivih učinkov. 
Posamezniki, na katere se nanašajo osebni 
podatki, bi morali biti obveščeni, kakor 
hitro je to razumno mogoče, v tesnem 
sodelovanju z nadzornim organom in ob 
upoštevanju smernic, ki jih je podal 
nadzorni organ ali drugi ustrezni organi 
(npr. organi kazenskega pregona). Da bi 
lahko posamezniki, na katere se nanašajo 
osebni podatki, ublažili neposredno 
nevarnost nastanka škode, je treba take 
posameznike obvestiti nemudoma, potreba 
po izvajanju ustreznih ukrepov za 
preprečevanje nadaljnjih ali podobnih 
kršitev varnosti osebnih podatkov pa bi 
lahko upravičila daljšo zamudo.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je namenjen pojasnitvi ukrepov, ki so zaželeni v primeru kršitve 
varnosti podatkov, ter predlogov spremembe k členoma 31 in 32.

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Uvodna izjava 69

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(69) Pri določanju podrobnih pravil o 
obliki zapisa in postopkih, ki se 
uporabljajo za obvestilo o kršitvi varnosti 
osebnih podatkov, bi bilo treba ustrezno 
upoštevati okoliščine kršitve, vključno s 
tem, ali so bili osebni podatki zaščiteni z 
ustreznimi tehničnimi zaščitnimi ukrepi, ki 
učinkovito zmanjšujejo verjetnost zlorabe 
identitete ali drugih oblik zlorabe. Poleg 
tega bi bilo treba pri takih pravilih in 
postopkih upoštevati pravni interes 
organov kazenskega pregona, če bi zgodnje 
razkritje lahko po nepotrebnem oviralo 
preiskavo okoliščin kršitve.

(69) Pri ocenjevanju stopnje podrobnosti 
obvestila o kršitvi varnosti osebnih 
podatkov bi bilo treba ustrezno upoštevati 
okoliščine kršitve, vključno s tem, ali so 
bili osebni podatki zaščiteni z ustreznimi 
tehničnimi zaščitnimi ukrepi, ki učinkovito 
zmanjšujejo verjetnost zlorabe identitete ali 
drugih oblik zlorabe. Poleg tega bi bilo 
treba pri takih pravilih in postopkih 
upoštevati pravni interes organov 
kazenskega pregona, če bi zgodnje 
razkritje lahko po nepotrebnem oviralo 
preiskavo okoliščin kršitve.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je posledica črtanja člena 32(5).
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Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Uvodna izjava 70 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(70a) Direktiva 2002/58/ES (kakor je bila 
spremenjena z Direktivo 2009/136/ES) 
določa zahteve glede priglasitve kršitev 
varstva podatkov za obdelovanje osebnih 
podatkov v zvezi z zagotavljanjem javno 
dostopnih elektronskih komunikacijskih 
storitev v javnih komunikacijskih 
omrežjih v Uniji. Kadar ponudniki javno 
dostopnih elektronskih komunikacijskih 
storitev zagotavljajo tudi druge storitve, se 
zanje še vedno uporabljajo zahteve 
Direktive o zasebnosti in elektronskih 
komunikacijah in ne te uredbe. Za te 
ponudnike velja režim obveščanja o 
kršitvah varstva osebnih podatkov tako v 
primeru osebnih podatkov, ki jih 
obdelujejo pri zagotavljanju javno 
dostopnih elektronskih komunikacijskih 
storitvah, kot tudi v primeru vseh drugih 
osebnih podatkov, ki jih upravljajo. 

Obrazložitev

Za ponudnike elektronskih komunikacijskih storitev bi moral veljati enoten režim obveščanja 
za vse kršitve, povezane s podatki, ki jih obdelujejo, ne pa več režimov glede na storitev, ki jo 
zagotavljajo. Tako bi zagotovili enake konkurenčne pogoje med akterji v tem sektorju.

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Uvodna izjava 97

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(97) Kadar obdelava osebnih podatkov v 
okviru dejavnosti ustanovitve upravljavca 
ali obdelovalca v Uniji poteka v več kot eni 
državi članici, bi moral biti en sam 

(97) Kadar obdelava osebnih podatkov v 
okviru dejavnosti enote upravljavca ali 
obdelovalca v Uniji poteka v več kot eni 
državi članici, bi moral biti en sam 
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nadzorni organ pristojen za spremljanje 
dejavnosti upravljavca ali obdelovalca v 
vsej Uniji in sprejemati s tem povezane 
odločitve, da bi povečal doslednost 
uporabe, zagotovil pravno varnost in za 
take upravljavce in obdelovalce zmanjšal 
upravno breme.

nadzorni organ pristojen za spremljanje 
dejavnosti obdelave upravljavca ali 
obdelovalca v vsej Uniji in sprejemati s 
tem povezane odločitve, da bi povečal 
doslednost uporabe, zagotovil pravno 
varnost in za take upravljavce in 
obdelovalce zmanjšal upravno breme. Ko 
se izjemoma obdelava podatkov ne izvaja 
na sedežu upravljavca, ampak na enem od 
sedežev upravljavca ali obdelovalca v 
Evropski uniji, bi moral biti pristojni 
nadzorni organ iz države članice, kjer ima 
sedež ta drugi upravljavec. V skladu z 
določbami iz poglavja IV ta izjema ne bi 
smela vplivati na možnost nadzornega 
organa države članice, kjer je sedež 
upravljavca, da zahteva dodatno izjavo.

Obrazložitev

Če upravljavec na eni strani brez težav nadzoruje obdelavo v več državah in je po 
centralizirani izjavi obdelava v pristojnosti enega organa, pa je nacionalna obdelava, ki jo 
opravljajo podružnice, decentralizirana in jo upravljavec težko nadzoruje, zato bi morala biti 
v pristojnosti posameznega nacionalnega nadzornega organa.

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Uvodna izjava 105

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(105) Za zagotovitev dosledne uporabe te 
uredbe v vsej Uniji bi bilo treba vzpostaviti 
mehanizem za skladnost za sodelovanje 
med nadzornimi organi in s Komisijo. Ta 
mehanizem bi se moral uporabljati zlasti v 
primerih, ko namerava nadzorni organ 
ukrepati glede postopkov obdelave, ki so 
povezani z nudenjem blaga ali storitev 
posameznikom, na katere se nanašajo 
osebni podatki, v več državah članicah ali s 
spremljanjem takih posameznikov, ali pa v 
primerih, ki bi lahko znatno vplivali na 
prosti pretok osebnih podatkov. Uporabljati 
bi se moral tudi, kadar nadzorni organ ali 
Komisija zahteva, da se zadeva obravnava 

(105) Za zagotovitev dosledne uporabe te 
uredbe v vsej Uniji bi bilo treba vzpostaviti 
mehanizem za skladnost za sodelovanje 
med nadzornimi organi in s Komisijo. Ta 
mehanizem bi se moral uporabljati zlasti v 
primerih, ko namerava nadzorni organ 
ukrepati glede postopkov obdelave, ki so 
povezani z nudenjem blaga ali storitev 
posameznikom, na katere se nanašajo 
osebni podatki, v več državah članicah ali s 
spremljanjem takih posameznikov, ali pa v 
primerih, ki bi lahko znatno vplivali na 
prosti pretok osebnih podatkov. Uporabljati 
bi se moral tudi, kadar nadzorni organ ali 
Komisija zahteva, da se zadeva obravnava 
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v mehanizmu za skladnost. Ta mehanizem 
ne bi smel posegati v noben ukrep, ki ga 
lahko Komisija sprejme pri izvajanju 
svojih pooblastil na podlagi Pogodb.

v mehanizmu za skladnost. Poleg tega bi 
morali imeti posamezniki, na katere se 
nanašajo osebni podatki, pravico do 
zagotovitve doslednosti, če menijo, da 
ukrep organa za varstvo podatkov države 
članice ni izpolnil tega merila. Ta 
mehanizem ne bi smel posegati v noben 
ukrep, ki ga lahko Komisija sprejme pri 
izvajanju svojih pooblastil na podlagi 
Pogodb.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe uvaja nov člen 63(a).

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Uvodna izjava 111

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(111) Vsak posameznik, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, bi moral imeti 
pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem 
organu v kateri koli državi članici in 
pravico do pravnega sredstva v sodnem 
postopku, če meni, da so njegove pravice iz 
te uredbe kršene, ali če nadzorni organ ne 
obravnava pritožbe ali ne ukrepa, kadar je 
tak ukrep potreben za zaščito pravic 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki.

(111) Vsak posameznik, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, bi moral imeti 
pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem 
organu v kateri koli državi članici in 
pravico do pravnega sredstva v sodnem 
postopku, če meni, da so njegove pravice iz 
te uredbe kršene, ali če nadzorni organ ne 
obravnava pritožbe ali ne ukrepa, kadar je 
tak ukrep potreben za zaščito pravic 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki. Če posameznik, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, 
meni, da merilo doslednosti ni bilo 
izpolnjeno, lahko vloži pritožbo pri 
Evropskem odboru za varstvo podatkov.

Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Uvodna izjava 113

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(113) Vsaka fizična ali pravna oseba bi (113) Vsaka fizična ali pravna oseba bi 
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morala imeti pravico do pravnega sredstva 
v sodnem postopku zoper odločbo 
nadzornega organa v zvezi z njo. Za 
postopke zoper nadzorni organ bi morala 
biti pristojna sodišča države članice, v 
kateri ima nadzorni organ sedež.

morala imeti pravico do pravnega sredstva 
v sodnem postopku zoper odločbo 
nadzornega organa v zvezi z njo. Za 
postopke zoper nadzorni organ bi morala 
biti pristojna sodišča države članice, v 
kateri ima nadzorni organ sedež, ali 
Evropski odbor za varstvo podatkov v 
primeru neskladnosti z uporabo te uredbe 
v drugih državah članicah.

Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
Uvodna izjava 115

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(115) V primerih, kadar se pristojni 
nadzorni organ s sedežem v drugi državi 
članici ne odzove ali ne sprejme zadostnih 
ukrepov v zvezi s pritožbo, lahko 
posameznik, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, od nadzornega organa 
države članice njegovega običajnega 
prebivališča zahteva, da pred pristojnim 
sodiščem v drugi državi članici začne 
postopek zoper navedeni nadzorni organ. 
Zaprošeni nadzorni organ se lahko odloči, 
ali je primerno ugoditi zahtevi; odločitev 
je lahko predmet sodne presoje.

črtano

Obrazložitev

Ta možnost ne prinaša dodane vrednosti državljanom in lahko ogrozi dober potek 
sodelovanja nadzornih organov v okviru mehanizma za skladnost.

Predlog spremembe 40

Predlog uredbe
Uvodna izjava 118

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(118) Vso škodo, ki jo oseba lahko utrpi 
zaradi nezakonite obdelave, bi moral 
povrniti upravljavec ali obdelovalec, 

Vso škodo, ki jo oseba lahko utrpi zaradi 
nezakonite obdelave, bi moral povrniti 
upravljavec ali obdelovalec, vendar mu 
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vendar mu tega ni treba storiti, če dokaže, 
da ni odgovoren za škodo, predvsem kadar 
ugotovi napako na strani posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, ali v 
primeru višje sile.

tega ni treba storiti, če dokaže, da ni 
odgovoren za škodo, predvsem kadar 
ugotovi napako na strani posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, ali v 
primeru višje sile. V primeru solidarne 
odgovornosti lahko obdelovalec, ki je 
povrnil škodo posamezniku, na katerega 
se nanašajo osebni podatki, vloži pravno 
sredstvo proti upravljavcu, s katerim 
zahteva povračilo, če je ravnal v skladu s 
pravnim aktom, ki določa njegove 
obveznosti do upravljavca.

Obrazložitev

Predlog uredbe uvaja splošno načelo odgovornosti upravljavca (člena 5(f) in 22), ki ga je 
treba ohraniti in pojasniti. Obdelovalec je opredeljen kot oseba, ki deluje v imenu 
upravljavca. Poleg tega člen 26(4) določa, da se obdelovalec v primeru, ko ne upošteva 
prejetih navodil, obravnava kot upravljavec.

Predlog spremembe 41

Predlog uredbe
Uvodna izjava 120

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(120) Za okrepitev in uskladitev upravnih 
sankcij za kršitve te uredbe bi moral imeti 
vsak nadzorni organ pooblastila za 
kaznovanje upravnih kršitev. Ta uredba bi 
morala navajati te kršitve in zgornjo mejo s 
tem povezanih upravnih kazni, ki bi morale 
biti v vsakem posameznem primeru 
določene sorazmerno s posebnimi 
okoliščinami in ob upoštevanju zlasti 
narave, teže in trajanja kršitve. Mehanizem 
za skladnost se lahko uporabi tudi za kritje 
razlik pri uporabi upravnih sankcij.

(120) Za okrepitev in uskladitev upravnih 
sankcij za kršitve te uredbe bi moral imeti 
vsak nadzorni organ pooblastila za 
kaznovanje upravnih kršitev. Ta uredba bi 
morala navajati te kršitve in zgornjo mejo s 
tem povezanih upravnih kazni, ki bi morale 
biti v vsakem posameznem primeru 
določene sorazmerno s posebnimi 
okoliščinami in ob upoštevanju zlasti 
narave, teže in trajanja kršitve. Da bi se 
lahko notranji trg okrepil, bi morale biti 
upravne sankcije usklajene po vseh 
državah članicah. Mehanizem za skladnost 
se lahko uporabi tudi za kritje razlik pri 
uporabi upravnih sankcij.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe predvideva uskladitev upravnih sankcij iz členov 78 in 79.



AD\924645SL.doc 31/119 PE496.497v02-00

SL

Predlog spremembe 42

Predlog uredbe
Uvodna izjava 122

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(122) Obdelava osebnih podatkov v zvezi z 
zdravjem kot posebne vrste podatkov, ki 
jih je treba bolje varovati, je pogosto lahko 
upravičena zaradi številnih zakonitih 
razlogov v korist posameznikov in družbe 
kot celote, zlasti v okviru zagotavljanja 
neprekinjenosti čezmejnega zdravstvenega 
varstva. Zato bi morala ta uredba določiti 
usklajene pogoje za obdelavo osebnih 
podatkov v zvezi z zdravjem, za katere 
veljajo posebni in ustrezni zaščitni ukrepi, 
ki varujejo temeljne pravice in osebne 
podatke posameznikov. To vključuje 
pravico posameznikov, da imajo dostop do 
lastnih osebnih podatkov v zvezi z 
zdravjem, na primer podatkov v njihovi 
zdravstveni kartoteki, ki vključuje 
informacije, kot so diagnoza, rezultati 
preiskav, ocene lečečih zdravnikov in 
druga zdravljenja ali posege.

(122) Obdelava osebnih podatkov v zvezi z 
zdravjem kot posebne vrste podatkov, ki 
jih je treba bolje varovati, je pogosto lahko 
upravičena zaradi številnih zakonitih 
razlogov v korist posameznikov in družbe 
kot celote, zlasti v okviru zagotavljanja 
neprekinjenosti čezmejnega zdravstvenega 
varstva. Zato bi morala ta uredba določiti 
usklajene pogoje za obdelavo osebnih 
podatkov v zvezi z zdravjem, za katere 
veljajo posebni in ustrezni zaščitni ukrepi, 
ki varujejo temeljne pravice in osebne 
podatke posameznikov. To vključuje 
pravico posameznikov, da imajo dostop, 
neposredno ali prek predhodno 
imenovanih oseb, do lastnih osebnih 
podatkov v zvezi z zdravjem, na primer 
podatkov v njihovi zdravstveni kartoteki, 
ki vključuje informacije, kot so diagnoza, 
rezultati preiskav, ocene lečečih 
zdravnikov in druga zdravljenja ali posege.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, da se sorodniku bolnika zagotovi dostop do informacij, 
zlasti če bolnik ne more sprejemati odločitev ali uporabljati teh informacij zaradi resnosti 
bolezni.

Predlog spremembe 43

Predlog uredbe
Uvodna izjava 122 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(122a) Strokovnjak, ki obdeluje osebne 
zdravstvene podatke, bi moral po možnosti 
prejeti anonimizirane ali 
psevdonimizirane podatke, pri čemer 
identiteto pozna le splošni zdravnik ali 
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specialist, ki je zahteval obdelavo teh 
podatkov.

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je predlagati dodatno orodje za varstvo državljanov, 
katerih zdravstvene podatke upravlja ali obdeluje strokovnjak, ki mu ni treba poznati 
identitete posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Predlog spremembe 44

Predlog uredbe
Uvodna izjava 129

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(129) Da se dosežejo cilji te uredbe, in 
sicer da se zaščitijo temeljne pravice in 
svoboščine fizičnih oseb in zlasti njihova 
pravica do varstva osebnih podatkov, ter da 
se zagotovi prosti pretok osebnih podatkov 
v Uniji, bi bilo treba na Komisijo prenesti 
pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije. Delegirane akte bi bilo treba sprejeti 
zlasti glede zakonitosti obdelave; določanja 
meril in pogojev v zvezi s privolitvijo 
otroka; obdelave posebnih vrst podatkov; 
določanja meril in pogojev za očitno 
čezmerne zahteve in pristojbin za 
uveljavljanje pravic posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki;
meril in zahtev po obveščanju 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, in v zvezi s pravico do 
dostopa; pravice biti pozabljen in do 
izbrisa; ukrepov, ki temeljijo na 
oblikovanju profilov; meril in zahtev glede 
odgovornosti upravljavca ter glede 
vgrajenega varstva podatkov; obdelovalca; 
meril in zahtev za beleženje in varnost 
obdelave; meril in zahtev za ugotavljanje 
kršitve varnosti osebnih podatkov in za 
obveščanje nadzornega organa o kršitvi ter 
o okoliščinah, v katerih bo kršitev verjetno 
škodljivo vplivala na posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki; meril 

(129) Da se dosežejo cilji te uredbe, in 
sicer da se zaščitijo temeljne pravice in 
svoboščine fizičnih oseb in zlasti njihova 
pravica do varstva osebnih podatkov, ter da 
se zagotovi prosti pretok osebnih podatkov 
v Uniji, bi bilo treba na Komisijo prenesti 
pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije. Delegirane akte bi bilo treba sprejeti 
zlasti glede zakonitosti obdelave; določanja 
meril in pogojev v zvezi s privolitvijo 
otroka; obdelave posebnih vrst podatkov; 
meril in zahtev po obveščanju 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, in v zvezi s pravico do 
dostopa; pravice biti pozabljen in do 
izbrisa; ukrepov, ki temeljijo na 
oblikovanju profilov; meril in zahtev glede 
odgovornosti upravljavca; obdelovalca; 
meril in zahtev za beleženje; meril in 
zahtev za ugotavljanje kršitve varnosti 
osebnih podatkov in za obveščanje 
nadzornega organa o kršitvi ter o 
okoliščinah, v katerih bo kršitev verjetno 
škodljivo vplivala na posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki; meril 
in pogojev za postopke obdelave, pri 
katerih je potrebna ocena učinka o varstvu 
podatkov; meril in zahtev za določanje 
visoke ravni posebnih tveganj, zaradi 
katerih je potrebno predhodno 
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in pogojev za postopke obdelave, pri
katerih je potrebna ocena učinka o varstvu 
podatkov; meril in zahtev za določanje 
visoke ravni posebnih tveganj, zaradi 
katerih je potrebno predhodno 
posvetovanje; imenovanja in nalog uradne 
osebe za varstvo podatkov; pravil ravnanja; 
meril in zahtev za mehanizme za 
potrjevanje; meril in zahtev za prenose na 
podlagi zavezujočih poslovnih pravil; 
odstopanj za prenose; upravnih sankcij;
obdelave v zdravstvene namene; obdelave 
v okviru zaposlitve ter obdelave v 
zgodovinske, statistične in 
znanstvenoraziskovalne namene. Zlasti je 
pomembno, da Komisija pri svojem 
pripravljalnem delu opravi ustrezna 
posvetovanja, vključno na ravni 
strokovnjakov. Komisija bi morala pri 
pripravi in oblikovanju delegiranih aktov 
zagotoviti, da so ustrezni dokumenti 
Evropskemu parlamentu in Svetu 
predloženi istočasno, pravočasno in na 
ustrezen način.

posvetovanje; imenovanja in nalog uradne 
osebe za varstvo podatkov; pravil ravnanja; 
meril in zahtev za mehanizme za 
potrjevanje; meril in zahtev za prenose na 
podlagi zavezujočih poslovnih pravil; 
odstopanj za prenose; obdelave v 
zdravstvene namene; obdelave v okviru 
zaposlitve ter obdelave v zgodovinske, 
statistične in znanstvenoraziskovalne 
namene. Zlasti je pomembno, da Komisija 
pri svojem pripravljalnem delu opravi 
ustrezna posvetovanja, vključno na ravni 
strokovnjakov. Komisija bi morala pri 
pripravi in oblikovanju delegiranih aktov 
zagotoviti, da so ustrezni dokumenti 
Evropskemu parlamentu in Svetu 
predloženi istočasno, pravočasno in na 
ustrezen način.

Predlog spremembe 45

Predlog uredbe
Uvodna izjava 130

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(130) Za zagotovitev enotnih pogojev za 
izvajanje te uredbe bi bilo treba na 
Komisijo prenesti izvedbena pooblastila 
za: določitev standardnih obrazcev v zvezi 
z obdelavo osebnih podatkov otroka; 
standardnih postopkov in obrazcev za 
uveljavljanje pravic posameznikov, na 
katere se nanašajo osebni podatki; 
standardnih obrazcev za obveščanje 
posameznikov, na katere se nanašajo 
osebni podatki; standardne obrazce in 
postopke v zvezi s pravico do dostopa; 
pravico do prenosljivosti podatkov;
standardnih obrazcev v zvezi z 
odgovornostjo upravljavca podatkov glede 

(130) Za zagotovitev enotnih pogojev za 
izvajanje te uredbe bi bilo treba na 
Komisijo prenesti izvedbena pooblastila 
za: določitev standardnih obrazcev v zvezi 
z obdelavo osebnih podatkov otroka; 
standardnih obrazcev za obveščanje 
posameznikov, na katere se nanašajo 
osebni podatki; standardne obrazce in 
postopke v zvezi s pravico do dostopa; 
standardnih obrazcev v zvezi z 
odgovornostjo upravljavca podatkov glede 
dokumentacije; posebnih zahtev glede 
varnosti obdelave; standardnih oblik zapisa 
in postopkov za obveščanje nadzornega 
organa o kršitvi varnosti osebnih podatkov 
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vgrajenega varstva podatkov in 
dokumentacije; posebnih zahtev glede 
varnosti obdelave; standardnih oblik zapisa 
in postopkov za obveščanje nadzornega 
organa o kršitvi varnosti osebnih podatkov 
ter sporočanje posamezniku, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, o kršitvi varnosti 
osebnih podatkov; standardov in postopkov 
za oceno učinka o varstvu podatkov; 
obrazcev in postopkov za predhodno 
odobritev in predhodno posvetovanje; 
tehničnih standardov in mehanizmov za 
potrjevanje; ustrezne ravni varstva, ki jo 
zagotavlja tretja država, ozemeljska enota, 
sektor za obdelavo v navedeni tretji državi 
ali mednarodna organizacija; razkritij, ki 
jih pravo Unije ne dovoljuje; medsebojne 
pomoči; skupnega ukrepanja; odločitve v 
okviru mehanizma za skladnost. Ta 
pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z 
Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
16. februarja 2011 o določitvi splošnih 
pravil in načel, na podlagi katerih države 
članice nadzirajo izvajanje izvedbenih 
pooblastil Komisije. V zvezi s tem bi 
morala Komisija sprejeti posebne ukrepe 
za mikro-, mala in srednje velika podjetja.

ter sporočanje posamezniku, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, o kršitvi varnosti 
osebnih podatkov; standardov in postopkov 
za oceno učinka o varstvu podatkov; 
obrazcev in postopkov za predhodno 
odobritev in predhodno posvetovanje; 
tehničnih standardov in mehanizmov za 
potrjevanje; ustrezne ravni varstva, ki jo 
zagotavlja tretja država, ozemeljska enota, 
sektor za obdelavo v navedeni tretji državi 
ali mednarodna organizacija; razkritij, ki 
jih pravo Unije ne dovoljuje; medsebojne 
pomoči; skupnega ukrepanja; odločitve v 
okviru mehanizma za skladnost. Ta 
pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z 
Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
16. februarja 2011 o določitvi splošnih 
pravil in načel, na podlagi katerih države 
članice nadzirajo izvajanje izvedbenih 
pooblastil Komisije. V zvezi s tem bi 
morala Komisija sprejeti posebne ukrepe 
za mikro-, mala in srednje velika podjetja.

Predlog spremembe 46

Predlog uredbe
Uvodna izjava 131

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(131) Za sprejetje standardnih obrazcev v 
zvezi s privolitvijo otroka; standardnih 
postopkov in obrazcev za uveljavljanje 
pravic posameznikov, na katere se 
nanašajo osebni podatki; standardnih 
obrazcev za obveščanje posameznikov, na 
katere se nanašajo osebni podatki; 
standardne obrazce in postopke v zvezi s 
pravico do dostopa; pravico do 
prenosljivosti podatkov; standardnih 
obrazcev v zvezi z odgovornostjo 

(131) Za sprejetje standardnih obrazcev v 
zvezi s privolitvijo otroka; standardnih 
postopkov in obrazcev za uveljavljanje 
pravic posameznikov, na katere se 
nanašajo osebni podatki; standardnih 
obrazcev za obveščanje posameznikov, na 
katere se nanašajo osebni podatki; 
standardne obrazce in postopke v zvezi s 
pravico do dostopa; standardnih obrazcev v 
zvezi z odgovornostjo upravljavca 
podatkov glede dokumentacije; posebnih 
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upravljavca podatkov glede vgrajenega 
varstva podatkov in dokumentacije; 
posebnih zahtev glede varnosti obdelave; 
standardnih oblik zapisa in postopkov za 
obveščanje nadzornega organa o kršitvi 
varnosti osebnih podatkov ter sporočanje 
posamezniku, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, o kršitvi varnosti osebnih 
podatkov; standardov in postopkov za 
oceno učinka o varstvu podatkov; obrazcev 
in postopkov za predhodno odobritev in 
predhodno posvetovanje; tehničnih 
standardov in mehanizmov za potrjevanje; 
ustrezne ravni varstva, ki jo zagotavlja 
tretja država, ozemeljska enota, sektor za 
obdelavo v navedeni tretji državi ali 
mednarodna organizacija; razkritij, ki jih 
pravo Unije ne dovoljuje; medsebojne 
pomoči; skupnega ukrepanja; odločitev v 
okviru mehanizma za skladnost bi bilo 
treba uporabiti postopek pregleda, saj se ti 
akti splošno uporabljajo.

zahtev glede varnosti obdelave; 
standardnih oblik zapisa in postopkov za 
obveščanje nadzornega organa o kršitvi 
varnosti osebnih podatkov ter sporočanje 
posamezniku, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, o kršitvi varnosti osebnih 
podatkov; standardov in postopkov za 
oceno učinka o varstvu podatkov; obrazcev 
in postopkov za predhodno odobritev in 
predhodno posvetovanje; tehničnih 
standardov in mehanizmov za potrjevanje; 
razkritij, ki jih pravo Unije ne dovoljuje; 
medsebojne pomoči; skupnega ukrepanja; 
odločitev v okviru mehanizma za skladnost 
bi bilo treba uporabiti postopek pregleda, 
saj se ti akti splošno uporabljajo.

Predlog spremembe 47

Predlog uredbe
Uvodna izjava 139

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(139) Ob upoštevanju dejstva, kot ga je 
poudarilo Sodišče Evropske unije, da 
pravica do varstva osebnih podatkov ni 
absolutna pravica, temveč jo je treba 
obravnavati glede na vlogo, ki jo ima v 
družbi, in v skladu z načelom 
sorazmernosti uskladiti z drugimi 
temeljnimi pravicami, ta uredba spoštuje 
vse temeljne pravice in upošteva načela, 
priznana z Listino Evropske unije o 
temeljnih pravicah, kot so zajeta v 
Pogodbah, zlasti pravico do spoštovanja 
zasebnega in družinskega življenja, 
stanovanja ter komunikacij, pravico do 
varstva osebnih podatkov, svobodo misli, 
vesti in vere, svobodo izražanja in 
obveščanja, svobodo gospodarske pobude, 

(139) Ob upoštevanju dejstva, kot ga je 
poudarilo Sodišče Evropske unije, da 
pravica do varstva osebnih podatkov ni 
absolutna pravica, temveč jo je treba 
obravnavati glede na vlogo, ki jo ima v 
družbi, in v skladu z načelom 
sorazmernosti uskladiti z drugimi 
pravicami, določenimi v Listini Evropske 
unije o temeljnih pravicah, ta uredba 
spoštuje vse temeljne pravice in upošteva 
načela, priznana z Listino Evropske unije o 
temeljnih pravicah, kot so zajeta v 
Pogodbah, zlasti pravico do spoštovanja 
zasebnega in družinskega življenja, 
stanovanja ter komunikacij, pravico do 
varstva osebnih podatkov, svobodo misli, 
vesti in vere, svobodo izražanja in 
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pravico do učinkovitega pravnega sredstva 
in nepristranskega sodišča ter kulturno, 
versko in jezikovno raznolikost –

obveščanja, svobodo gospodarske pobude, 
pravico do učinkovitega pravnega sredstva 
in nepristranskega sodišča ter kulturno, 
versko in jezikovno raznolikost –

Predlog spremembe 48

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) s strani institucij, organov, uradov in 
agencij Unije;

črtano

Obrazložitev

Za zagotovitev zaupanja potrošnikov je treba v vseh sektorjih enako dobro varovati osebne 
podatke. Če bodo v javnem sektorju kršili varstvo osebnih podatkov, bo to negativno vplivalo 
na dejavnosti zasebnega sektorja na področju informacijske in telekomunikacijske tehnologije 
in obratno. Enako velja za institucije Unije.

Predlog spremembe 49

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) s strani fizične osebe brez kakršnega 
koli pridobitnega interesa v teku lastne 
izrecno osebne ali domače dejavnosti;

(d) s strani fizične osebe brez kakršnega 
koli pridobitnega interesa v teku lastne 
izrecno osebne ali domače dejavnosti ter 
kadar osebni podatki niso dostopni 
neopredeljenemu številu ljudi;

Obrazložitev

Pojasniti je treba, kakšno je področje uporabe te izjeme, zlasti zaradi razmaha družabnih 
omrežij, ki omogočajo izmenjavo informacij s stotinami ljudi. Sodišče Evropske unije (zadevi 
C-101/01 in C-73/07) kot merilo za uporabo te izjeme priporoča dostopnost za neopredeljeno 
število ljudi. Evropski nadzornik za varstvo podatkov se s tem strinja.

Predlog spremembe 50
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Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) ki so dovolj anonimni v smislu člena 
4(2a);

Obrazložitev

Pojasnilo k besedilu iz uvodne izjave 23, ki govori o anonimiziranih podatkih, za katere ni 
možno uporabljati določb iz te direktive.

Predlog spremembe 51

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) na področjih, na katere se nanašajo 
členi 153, 154 in 155 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije (PDEU) v zvezi z 
ureditvijo zaposlovanja ter sklepanjem in 
spoštovanjem kolektivnih pogodb.

Predlog spremembe 52

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka e b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(eb) fizične osebe, ki se objavijo med 
opravljanjem poklicnih nalog, kot so ime, 
kontaktni podatki in funkcija;

Predlog spremembe 53

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ta uredba ne posega v uporabo 3. Ta uredba ne posega v uporabo 
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Direktive 2000/31/ES, zlasti predpisov o 
odgovornosti posrednih ponudnikov 
storitev iz členov 12 do 15 navedene 
direktive.

Direktive 2000/31/ES, zlasti predpisov o 
odgovornosti posrednih ponudnikov 
storitev iz členov 12 do 15 navedene 
direktive, in v posebne določbe prava 
Unije ali držav članic, ki se nanašajo na 
obdelovanje podatkov, zlasti v zvezi s 
pravno zaščitenimi interesi, če 
zagotavljajo večje varstvo kot določbe te 
uredbe;

Predlog spremembe 54

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta uredba se uporablja za obdelavo 
osebnih podatkov v okviru dejavnosti 
ustanovitve upravljavca ali obdelovalca v 
Uniji.

1. Ta uredba se uporablja za obdelavo 
osebnih podatkov v okviru dejavnosti 
ustanovitve upravljavca ali obdelovalca v 
Uniji, ne glede na to, ali se ti podatki 
obdelujejo v Uniji ali ne.

Predlog spremembe 55

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) nudenjem blaga ali storitev takim 
posameznikom v Uniji ali

(a) nudenjem blaga in storitev takim 
posameznikom v Uniji, vključno s 
storitvami, ki se posamezniku zagotovijo 
brezplačno, ali

Obrazložitev

Ta dodatek prispeva k pojasnitvi dejstva, da zadani cilj ni pomemben za uporabo te uredbe in 
da neprofitne ali brezplačne storitve enako zavezujejo druge udeležence, če veljajo podobni 
pogoji.

Predlog spremembe 56

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka b
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) spremljanjem njihovega vedenja. (b) spremljanje vedenja teh posameznikov, 
na katere se nanašajo osebni podatki, z 
namenom, da se jim ponudijo blago ali 
storitve.

Predlog spremembe 57

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. 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.

Obrazložitev

Družbe EU ali delodajalci ne bi smeli nezakonito dostopati do osebnih podatkov zaposlenih, 
da bi spremljali njihovo vedenje, jih uvrščali na črn seznam zaradi njihovega članstva v 
sindikatu itd., ne glede na to, ali imajo zaposleni stalno prebivališče v EU ali ne.

Predlog spremembe 58

Predlog uredbe
Člen 4 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) „posameznik, na katerega se nanašajo 
osebni podatki“ pomeni določeno fizično 
osebo ali fizično osebo, ki je neposredno 
ali posredno določljiva s sredstvi, za katera 
se razumno pričakuje, da jih bo uporabil 
upravljavec ali vsaka druga fizična ali 
pravna oseba, zlasti z navedbo 
identifikacijske številke, podatkov o 
lokaciji, spletnih identifikatorjev ali enega 
ali več dejavnikov, ki so značilni za 

(1) „posameznik, na katerega se nanašajo 
osebni podatki“ pomeni določeno fizično 
osebo ali fizično osebo, ki je neposredno 
ali posredno določljiva s sredstvi, za katera 
se razumno pričakuje, da jih bo uporabil 
upravljavec ali vsaka druga fizična ali 
pravna oseba, zlasti z navedbo 
identifikacijske številke ali 
identifikatorjev, podatkov o lokaciji ali 
enega ali več dejavnikov, ki so značilni za 
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fizično, fiziološko, genetsko, duševno, 
gospodarsko, kulturno ali družbeno 
identiteto navedene osebe;

fizično, fiziološko, genetsko, duševno, 
gospodarsko, kulturno ali družbeno 
identiteto navedene osebe.

Obrazložitev

Spoštovanje načela tehnološke nevtralnosti.

Predlog spremembe 59

Predlog uredbe
Člen 4 – točka 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) „anonimni podatki“ so vsi osebni 
podatki, ki so bili zbrani, spremenjeni ali 
drugače obdelani tako, da jih ni mogoče 
več pripisati posamezniku, na katerega se 
nanašajo; anonimni podatki se ne 
obravnavajo kot osebni podatki.

Obrazložitev

Podjetja bi morali spodbujati k anonimiziranju podatkov, s čimer bi se navsezadnje povečalo 
varstvo zasebnosti potrošnikov. S spremembo se skuša pojasniti pomen anonimnih podatkov 
ter jih v skladu z uvodno izjavo 23 izrecno izključiti iz področja uporabe te uredbe. 
Opredelitev izhaja iz točke 6 člena 3 nemškega zveznega zakona o varstvu podatkov.

Predlog spremembe 60

Predlog uredbe
Člen 4 – točka 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) „oblikovanje profilov“ pomeni vsako 
obliko samodejne obdelave osebnih 
podatkov za namene ocene nekaterih 
osebnih vidikov v zvezi s fizično osebo ali 
analiziranja ali predvidevanja zlasti 
uspešnosti pri delu, ekonomskega 
položaja, lokacije, zdravja, osebnega 
okusa, zanesljivosti ali vedenja fizične 
osebe;
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Predlog spremembe 61

Predlog uredbe
Člen 4 – točka 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3b) „psevdonimizirani podatki“ pomenijo 
katere koli osebne podatke, ki so bili 
zbrani, spremenjeni ali kako drugače 
obdelani tako, da jih kot take ni mogoče 
pripisati posamezniku, na katerega se 
nanašajo, brez uporabe dodatnih 
podatkov, za katere se uporabljajo posebni 
ločeni tehnični in organizacijski zaščitni 
ukrepi, ki zagotavljajo tako 
nepripisovanje, ali da bi takšen pripis 
zahteval nesorazmeren vložek časa, 
stroškov in napor;

Obrazložitev

Ta del sklopa predlogov sprememb omogoča uporabo psevdonimnih in anonimnih podatkov 
ter bo spodbudil dobro poslovno prakso in s tem zaščitil interese posameznikov, na katere se 
nanašajo osebni podatki.  Ker se s tem zagotovi, da osebnih podatkov ni mogoče pripisati 
posamezniku, na katerega se nanašajo ti podatki, (saj jih brez uporabe dodatnih podatkov ni 
mogoče povezati nazaj z njim), bo to pripomoglo k nadaljnjemu spodbujanju poslovne 
uporabe podatkov ob zagotavljanju visoke ravni varstva potrošnikov.

Predlog spremembe 62

Predlog uredbe
Člen 4 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) „upravljavec“ pomeni fizično ali 
pravno osebo, javni organ, agencijo ali 
vsak drug organ, ki sam ali skupaj z 
drugimi določa namene, pogoje in sredstva
obdelave osebnih podatkov; kadar namene, 
pogoje in sredstva obdelave določa 
zakonodaja Unije ali zakonodaja držav 
članic, lahko upravljavca ali posebna 
merila za njegovo imenovanje določi 
zakonodaja Unije ali zakonodaja držav 
članic;

(5) „upravljavec“ pomeni fizično ali 
pravno osebo, javni organ, agencijo ali 
vsak drug organ, ki sam ali skupaj z 
drugimi določa namene obdelave osebnih 
podatkov; kadar namene obdelave določa 
zakonodaja Unije ali zakonodaja držav 
članic, lahko upravljavca ali posebna 
merila za njegovo imenovanje določi 
zakonodaja Unije ali zakonodaja držav 
članic;
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Obrazložitev

Z novo tehnologijo in storitvami, ki so na voljo, kot je računalništvo v oblaku, utegne biti 
tradicionalno ločevanje subjektov, ki sodelujejo pri obdelavi osebnih podatkov, težavno, saj 
obdelovalec v teh primerih precej vpliva na način obdelovanja podatkov. Zato bi bilo 
smiselno določiti upravljavca kot subjekt, ki odloča o namenu obdelovanja osebnih podatkov, 
saj je določitev dokončnosti najpomembnejša odločitev, drugi dejavniki pa so sredstva, da se 
to doseže.

Predlog spremembe 63

Predlog uredbe
Člen 4 – točka 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) „privolitev posameznika, na katerega se 
nanašajo osebni podatki“, pomeni vsako 
prostovoljno dano posebno, informirano 
in izrecno izjavo volje posameznika, s 
katero posameznik, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, z izjavo ali jasnim 
pritrdilnim dejanjem izrazi soglasje z 
obdelavo podatkov, ki se nanašajo nanj;

(8) „privolitev posameznika, na katerega se 
nanašajo osebni podatki“, pomeni vsako 
prostovoljno dano izjavo volje 
posameznika, ki mora biti posebna,
informirana in čim bolj izrecna glede na 
kontekst, s katero posameznik, na katerega 
se nanašajo osebni podatki, z izjavo ali 
jasnim pritrdilnim dejanjem, izrecno kadar 
bodo obdelani podatki iz člena 9(1), izrazi 
soglasje z obdelavo podatkov, ki se 
nanašajo nanj;

Predlog spremembe 64

Predlog uredbe
Člen 4 – točka 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) „kršitev varnosti osebnih podatkov“ 
pomeni kršitev varnosti, ki povzroči 
nenamerno ali nezakonito uničenje, izgubo, 
spremembo, nepooblaščeno razkritje ali 
dostop do osebnih podatkov, ki so poslani, 
shranjeni ali kako drugače obdelani;

(9) „kršitev varnosti osebnih podatkov“ 
pomeni kršitev varnosti, ki povzroči 
nenamerno ali nezakonito uničenje, izgubo, 
spremembo, nepooblaščeno razkritje ali 
dostop do osebnih podatkov, ki so poslani, 
shranjeni ali kako drugače obdelani; 
močno šifrirani podatki, kjer obstajajo 
dokazi, da šifrirni ključ ni bil ogrožen, ne 
sodijo na področje te zakonodaje;
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Obrazložitev

Izguba podatkov, ki so bili močno šifrirani in kjer šifrirni ključ ni izgubljen, ne predstavlja 
tveganje za škodo posamezniku. Teh podatkov preprosto ni mogoče prebrati. Če podatkov ni 
mogoče brati, jih ni smiselno obravnavati, kot je določeno v členih 31 in 32. V tem primeru 
obvestilo državljanom ne nudi izboljšave zasebnosti.

Predlog spremembe 65

Predlog uredbe
Člen 4 – točka 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) „glavni sedež“ v zvezi z upravljavcem
pomeni kraj ustanovitve v Uniji, kjer se 
sprejemajo glavne odločitve glede 
namenov, pogojev in sredstev obdelave 
osebnih podatkov; če se odločitve glede 
namenov, pogojev in sredstev obdelave 
osebnih podatkov ne sprejemajo v Uniji, je 
glavni sedež kraj, v katerem se izvajajo 
glavni postopki obdelave v okviru 
dejavnosti ustanovitve upravljavca v Uniji.
V zvezi z obdelovalcem „glavni sedež“ 
pomeni kraj njegove osrednje uprave v 
Uniji;

(13) „glavni sedež“ pomeni lokacijo, ki jo 
imenuje družba ali povezane družbe, 
najsibo upravljavec ali obdelovalec, ob 
upoštevanju mehanizma za skladnost iz 
člena 57, med drugim na podlagi 
naslednjih izbirnih objektivnih meril:

(a) lokacije evropskega sedeža povezanih 
družb;
(b) lokacije subjekta znotraj povezanih 
družb z delegiranimi odgovornostmi na 
področju varstva podatkov;
(c) lokacije subjekta, ki je v smislu 
vodstvenih funkcij in upravnih 
odgovornosti najbolje umeščen za delo z 
in izvrševanje pravil iz te uredbe znotraj 
skupine; ali
(d) lokacije, kjer se izvajajo dejanske in 
resnične vodstvene dejavnosti, ki s 
stabilnimi ureditvami določajo obdelavo 
podatkov.
Družba ali povezane družbe obvestijo 
pristojni organ o določitvi glavnega 
sedeža.
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Obrazložitev

Predlagana opredelitev pojma „glavni sedež“ je preveč nejasna in dovoljuje preveč prostora 
za različne razlage. Nujno je potrebno enotno preverjanje za določanje „glavnega sedeža“ 
organizacije, ki ga je moč uporabiti za „družbo/povezane družbe“ kot zadevno referenčno 
točko in ki temelji na nizu ustreznih objektivnih meril.  S temi merili se ugotovi ustrezen organ 
za varstvo podatkov za zavezujoča poslovna pravila in so zato dokazano izvedljiva.

Predlog spremembe 66

Predlog uredbe
Člen 5 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) primerni, ustrezni in omejeni na nujno 
potrebne za namene, za katere se 
obdelujejo; obdelujejo se lahko samo in 
kolikor namenov ni bilo mogoče doseči z 
obdelavo informacij, ki niso osebni 
podatki;

(c) primerni, ustrezni in ne pretirani glede 
na namene, za katere se obdelujejo; 
obdelujejo se lahko samo in kolikor 
namenov ni bilo mogoče doseči z obdelavo 
informacij, ki niso osebni podatki;

Obrazložitev

Ta sprememba, ki dovoljuje „ne pretirano“ obdelavo, je bolj primerna. Vsebuje sklicevanje 
na besedilo izvirne direktive o varstvu podatkov 95/46/ES in namerava preprečiti 
neskladnosti z drugimi pravili EU, kot sta direktiva o potrošniških kreditih in sveženj 
kapitalskih zahtev, ki denimo tudi zahtevata, da posojilne institucije obdelajo osebne podatke.

Predlog spremembe 67

Predlog uredbe
Člen 5 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) shranjeni v obliki, ki dopušča 
identifikacijo posameznikov, na katere se 
nanašajo osebni podatki, le toliko časa, 
kolikor je potrebno za namene, za katere se 
osebni podatki obdelujejo; osebni podatki 
so lahko shranjeni dalj časa, če bodo 
podatki obdelani v zgodovinske, statistične 
ali znanstvenoraziskovalne namene v 
skladu s pravili in pogoji iz člena 83 in če 
se redno preverja potreba po nadaljnjem 

(e) shranjeni v obliki, ki dopušča 
identifikacijo posameznikov, na katere se 
nanašajo osebni podatki, le toliko časa, 
kolikor je potrebno za namene, za katere se 
osebni podatki obdelujejo; osebni podatki 
so lahko shranjeni dalj časa, če bodo 
podatki obdelani v zgodovinske, statistične 
ali znanstvenoraziskovalne namene v 
skladu s pravili in pogoji iz členov 81 in 83
in če se redno preverja potreba po 
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shranjevanju podatkov; nadaljnjem shranjevanju podatkov;

Obrazložitev

Obstajati mora tudi možnost shranjevanja osebnih podatkov za daljša obdobja v zdravstvene 
namene (člen 81) ter za zgodovinske, statistične in znanstvene raziskave (člen 83), kar je že 
zapisano v besedilu Komisije. To bo zagotovilo, da so vsi zadevni podatki na voljo za 
zagotavljanje kar se da ustrezne oskrbe za posameznika, na katerega se nanašajo osebni 
podatki.

Predlog spremembe 68

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) obdelava je potrebna za izpolnitev 
zakonske obveznosti, ki velja za 
upravljavca;

(c) obdelava je potrebna za izpolnitev ali 
za preprečitev kršitev nacionalne ali 
evropske zakonske obveznosti ali zakonite 
pravice, ki velja za upravljavca, vključno z 
izvajanjem nalog za ocenjevanje kreditne 
sposobnosti ali za preprečevanje in 
odkrivanje goljufij.

Predlog spremembe 69

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) obdelava je potrebna za opravljanje 
naloge v javnem interesu ali pri izvajanju 
javne oblasti, dodeljene upravljavcu;

(e) obdelava je potrebna za opravljanje 
naloge v javnem interesu ali pri izvajanju 
javne oblasti, dodeljene upravljavcu, ali za 
izvajanje nalog za ocenjevanje kreditne 
sposobnosti ali za preprečevanje in 
odkrivanje goljufij;

Predlog spremembe 70

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka f
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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 prizadevajo
upravljavec ali upravljavci, tretja oseba ali 
tretje osebe, ki so jim posredovani podatki,
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

This amendment seeks to regulate the situation when a third pary has a legitimate interest to 
process data, in line with the current Directive directive 95/46/EC which recognizes the 
legitimate interest of a third party. This is for example the case in some Member States where 
the social partners regulate wages and other work conditions through collective agreements. 
Trade unions negotiate with employers to ensure a common set of rights that apply to all 
employees at a workplace, regardless of whether or not they are union members. In order for 
this system to function the unions must have the possibility to monitor the observance of 
collective agreements.

Predlog spremembe 71

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) podatki so zbrani iz javnih registrov, 
seznamov ali dokumentov, ki so dostopni 
vsem;

Predlog spremembe 72

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka f b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fb) v organizacijah, ki temeljijo na 
prostovoljnem članstvu, je obdelava 
podatkov, med drugim informacij o članih 
organizacije, ki jo opravlja ta organizacija 
v skladu s svojimi zakonskimi določbami, 
izjemno pomembna za upravljavca 
podatkov;

Predlog spremembe 73

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka f c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fc) obdelava podatkov je nujno potrebna 
za odkrivanje in preprečevanje goljufij v 
skladu z veljavnimi finančnimi predpisi 
ali s pravili ravnanja, uveljavljenimi v 
panogi ali strokovnemu telesu;

Obrazložitev

Izkušnje iz prakse so pokazale, da „pravna obveznost“ ne vključuje domačih finančnih 
predpisov ali pravil ravnanja, ki so temeljnega pomena za odkrivanje in preprečevanje 
goljufij ter bistvenega pomena za upravljavce podatkov in za zaščito posameznikov, na katere 
se nanašajo osebni podatki.

Predlog spremembe 74

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka f d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fd) obdelava je potrebna za zaščito 
interesov, zbiranje dokaznega gradiva kot 
sodnih dokazov ali za vložitev tožbe;

Predlog spremembe 75
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Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka f e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fe) obdelujejo se le psevdonimizirani 
podatki.

Obrazložitev

Ta del sklopa predlogov sprememb omogoča uporabo psevdonimnih in anonimnih podatkov 
ter bo spodbudil dobro poslovno prakso in s tem zaščitil interese posameznikov, na katere se 
nanašajo osebni podatki.  Ker se s tem zagotovi, da osebnih podatkov ni mogoče pripisati 
posamezniku, na katerega se nanašajo ti podatki, (saj jih brez uporabe dodatnih podatkov ni 
mogoče povezati nazaj z njim), bo to pripomoglo k nadaljnjemu spodbujanju poslovne 
uporabe podatkov ob zagotavljanju visoke ravni varstva potrošnikov.

Predlog spremembe 76

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zakonodaja države članice mora 
izpolnjevati cilj javnega interesa ali biti 
potrebna zaradi varstva pravic in svoboščin 
drugih, spoštovati bistveno vsebino pravice 
do varstva osebnih podatkov in biti
sorazmerna z zakonitim ciljem, za katerega 
si prizadeva.

Zakonodaja države članice mora 
izpolnjevati cilj javnega interesa ali biti 
potrebna zaradi varstva pravic in svoboščin 
drugih. Zakonodaja države članice mora 
tudi spoštovati to uredbo in mednarodne 
sporazume, h katerim se je država članica 
odločila pristopiti. Nazadnje je država 
članica dolžna oceniti in odločiti, če je 
nacionalna zakonodaja sorazmerna z 
zakonitim ciljem, za katerega si prizadeva, 
ali če je mogoče zakoniti cilj doseči z 
rešitvami, ki bi manj posegle v zasebnost.

Obrazložitev

Člen 6, odstavek 1, točka e pravi, da je obdelava zakonita, če je „potrebna za opravljanje 
naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu“. V povezavi z 
odstavkom 3 to dopušča državam članicam veliko manevrskega prostora za uporabo 
nacionalne zakonodaje za zmanjšanje varstva podatkov o državljanih iz te uredbe. 
Usklajevanje med državami članicami bo pod pritiskom, ker bo zaradi nacionalnih interesov 
prišlo do več različnih primerov zakonodaje. Podatki o državljanih bodo v različnih državah 
različno obdelani.
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Predlog spremembe 77

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Če namen nadaljnje obdelave ni skladen 
z namenom, za katerega so bili osebni 
podatki zbrani, mora imeti obdelava 
pravno podlago v vsaj enem od razlogov iz 
točk (a) do (e) odstavka 1. To velja zlasti 
za vsako spremembo splošnih pogodbenih 
pogojev.

4. Če namen nadaljnje obdelave ni skladen 
z namenom, za katerega so bili osebni 
podatki zbrani, mora imeti obdelava 
pravno podlago v vsaj enem od razlogov iz 
odstavka 1. To velja zlasti za vsako 
spremembo splošnih pogodbenih pogojev.

Obrazložitev

Načrtovanje za privolitev v kontekstu in za zagotovitev učinkovitih izkušenj zasebnosti je v 
skladu s cilji predlogov k uvodni izjavi 25.

Predlog spremembe 78

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

Dodatne specifikacije niso potrebne.

Predlog spremembe 79

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Upravljavec mora dokazati, da je 1. Če je potrebna privolitev, je oblika 
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posameznik, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, privolil v obdelavo 
njegovih osebnih podatkov v določene 
namene.

pridobljene privolitve za obdelavo 
podatkov o posamezniku, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, sorazmerna z 
vrsto obdelovanih podatkov, namenom 
obdelave in vsemi ugotovljenimi tveganji, 
ki so bila opredeljena z oceno učinka o 
varstvu podatkov.

Predlog spremembe 80

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Posameznik, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, ima pravico, da svojo 
privolitev kadar koli prekliče. Preklic 
privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave 
na podlagi privolitve pred njenim 
preklicem.

3. Posameznik, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, ima pravico, da svojo 
privolitev prekliče. Preklic privolitve ne 
vpliva na zakonitost obdelave na podlagi 
privolitve pred njenim preklicem ali v 
primerih, ko minimalno obvezno trajanje 
hrambe določa evropska ali nacionalna 
zakonodaja, ko so podatki obdelani v 
skladu z evropskimi ali nacionalnimi 
uredbenimi določbami, ko gre za boj proti 
goljufijam ali v pravne namene.
Posameznik, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, mora obdelovalcu 
sporočiti svojo pripravljenost do preklica 
svoje privolitve. 

Predlog spremembe 81

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Privolitev ne pomeni pravne podlage za 
obdelavo, če obstaja veliko neravnovesje 
med posameznikom, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, in upravljavcem.

črtano

Obrazložitev

Termini, kot je „veliko neravnovesje“, bodo verjetno povzročili pravno negotovost.  Vrh tega 
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je to nepotrebno, saj pogodbeno pravo, vključno z zakonodajo o varstvu potrošnikov, 
zagotavlja ustrezna varovala pred goljufijo, grožnjami, nepoštenim izkoriščanjem, itd. in bi 
moralo veljati tudi za sporazume o obdelavi osebnih podatkov.

Predlog spremembe 82

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Izvrševanje pogodbe ali zagotavljanje 
storitve ne sme biti odvisno od privolitve v 
obdelavo ali uporabo podatkov, ki niso 
potrebni za izvrševanje pogodbe ali 
zagotavljanje storitve skladno s 
členom 6(1)(b).

Predlog spremembe 83

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4b. Ta člen se ne uporablja, ko privolitev 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, zahteva zakon.

Predlog spremembe 84

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 4 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4c. Dostop do dane privolitve v smislu 
člena 6(1)(a) in člena 9(2)(a) se lahko 
omeji, če se uveljavljajo interna pravila 
organizacij v zvezi z goljufijami in za 
preprečevanje kaznivih dejanj, v skladu z 
zakonodajo države članice.

Predlog spremembe 85
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Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 4 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4d. Za določitev pogojev, pod katerimi 
posameznik, ki nima pravne sposobnosti, 
da ali odobri privolitev, se uporablja 
zakonodaja države članice, v kateri 
prebiva navedena oseba.

Predlog spremembe 86

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 4 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4e. Ta določba se ne uporablja ne za 
pravico delodajalca do obdelave podatkov 
na podlagi privolitve delavca niti za 
pravico javnih organov do obdelave 
podatkov na podlagi privolitve državljana.

Predlog spremembe 87

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za namene te uredbe je v zvezi s 
storitvami informacijske družbe, ki se 
neposredno zagotavljajo otroku, obdelava 
osebnih podatkov otroka, mlajšega od 13 
let, zakonita le, če in v obsegu, v katerem 
privolitev da ali odobri starš ali skrbnik 
otroka. Upravljavec si ob upoštevanju 
razpoložljive tehnologije razumno 
prizadeva za pridobitev privolitve, ki jo je 
mogoče preveriti.

1. Za namene te uredbe je v zvezi z blagom 
in storitvami, ki se neposredno 
zagotavljajo otroku, obdelava osebnih 
podatkov otroka, mlajšega od 13 let, 
zakonita le, če privolitev da ali odobri starš 
ali skrbnik otroka, in v obsegu, v katerem 
slednji to stori. Upravljavec si ob 
upoštevanju razpoložljive tehnologije 
razumno prizadeva za pridobitev 
privolitve, ki jo je mogoče preveriti, ne da 
bi pri tem povzročil nepotrebno obdelavo 
osebnih podatkov.

Predlog spremembe 88
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Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Informacije, dane za izraz privolitve, 
se morajo podati v jasnem in starosti 
primernem jeziku, na način, ki je 
preprosto razumljiv za otroka, starejšega 
od 13 let.

Predlog spremembe 89

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Informacije iz odstavkov 1, 1a, 2 in 3 
ne veljajo, če obdelava otrokovih osebnih 
podatkov zadeva podatke o zdravju in če 
zakonodaja države članice na področju 
zdravstvenega in socialnega varstva daje 
prednost kompetencam posameznika pred 
njegovo starostjo.

Obrazložitev

Na področju zdravstvenega in socialnega varstva pooblastilo otrokovega starša ali skrbnika 
ne bi smelo biti potrebno, če je otrok sposoben sprejemati lastne odločitve. V primerih, ko gre 
za zaščito otrok, ni vedno v interesu posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, da 
bi njegov starš ali skrbnik imel dostop do njegovih podatkov, in to mora biti vključeno v 
zakonodajo.

Predlog spremembe 90

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 

1. Prepovedana je obdelava osebnih 
podatkov, ki razkrivajo rasno ali etnično 
poreklo, politično prepričanje, vero ali 
prepričanje, članstvo in dejavnosti v 
sindikatu, pomembne socialne težave, 
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spolnim življenjem, kazenskimi obsodbami 
ali s tem povezanimi varnostnimi ukrepi.

osebne informacije, genetske podatke, 
podatke v zvezi z zdravjem ali spolnim 
življenjem, kazenskimi obsodbami ali s 
tem povezanimi varnostnimi ukrepi.

Obrazložitev

Na Danskem so posebne vrste podatkov, ki morajo biti najbolj zaščiteni, bolj obširne kot 
predlaga uredba. Posledično bodo zaradi uredbe danski državljani v slabšem položaju, kot so 
pod sedanjo zakonodajo. Zato predlagam, da se posebne vrste podatkov razširijo tako, da 
bodo vključevale „precejšnje socialne težave in zasebne informacije“.

Predlog spremembe 91

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) je posameznik, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, pod pogoji iz členov 7 in 8 
dal svojo privolitev k obdelavi navedenih 
osebnih podatkov, razen kadar zakonodaja 
Unije ali zakonodaja držav članic določa, 
da posameznik, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, ne sme odstopiti od 
prepovedi iz odstavka 1, ali

(a) je posameznik, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, pod pogoji iz členov 7 in 8 
dal svojo privolitev k obdelavi navedenih 
osebnih podatkov, razen kadar zakonodaja 
Unije ali zakonodaja držav članic določa, 
da posameznik, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, ne sme odstopiti od 
prepovedi iz odstavka 1. To bi zlasti 
vključevalo varovala za preprečevanje 
uvrščanja delavcev na črne sezname, na 
primer v zvezi z njihovimi dejavnostmi v 
sindikatu ali njihovimi vlogami kot 
predstavniki za zdravje in varnost; ali

Predlog spremembe 92

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) je obdelava potrebna zaradi 
izpolnjevanja obveznosti in izvajanja 
posebnih pravic upravljavca na področju 
prava zaposlovanja, če to dovoljuje 
zakonodaja Unije ali zakonodaja držav 
članic, ki zagotavlja ustrezne zaščitne 

(b) je obdelava potrebna zaradi 
izpolnjevanja obveznosti in izvajanja 
posebnih pravic upravljavca na področju 
prava zaposlovanja, če to dovoljujejo 
zakonodaja Unije, zakonodaja držav članic 
ali kolektivne pogodbe na trgu dela, ki 
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ukrepe, ali zagotavljajo ustrezne zaščitne ukrepe; ali

Predlog spremembe 93

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) obdelavo izvaja v okviru svojih 
zakonitih dejavnosti z ustreznimi 
zaščitnimi ukrepi ustanova, združenje ali 
kateri koli drug neprofitni organ s 
političnim, filozofskim, verskim ali 
sindikalnim ciljem in pod pogojem, da se 
obdelava nanaša samo na člane ali 
nekdanje člane organa ali na osebe, ki so v 
rednem stiku z njim v zvezi z njegovimi 
nameni, ter da se podatki ne posredujejo 
zunaj tega organa brez privolitve 
posameznikov, na katere se nanašajo 
osebni podatki, ali

(d) obdelavo izvaja v okviru svojih 
zakonitih dejavnosti z ustreznimi 
zaščitnimi ukrepi ustanova, združenje, 
organizacije na trgu dela ali kateri koli 
drug neprofitni organ s političnim, 
filozofskim, verskim ali sindikalnim ciljem 
in pod pogojem, da se obdelava nanaša 
samo na člane ali nekdanje člane organa ali 
na osebe, ki so v rednem stiku z njim v 
zvezi z njegovimi nameni, ter da se podatki 
ne posredujejo zunaj tega organa brez 
privolitve posameznikov, na katere se 
nanašajo osebni podatki, ali

Predlog spremembe 94

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) je obdelava povezana z osebnimi 
podatki, ki jih posameznik, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, objavi, ali

(e) je obdelava povezana z osebnimi 
podatki, ki jih posameznik, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, objavi ali se 
prosto prenesejo na upravljavca na 
pobudo posameznika, na katerega se
nanašajo osebni podatki, in ki so obdelani 
s posebnim namenom, ki ga določata 
posameznik, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, in njegov interes; ali

Predlog spremembe 95

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2 – točka j
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(j) se obdelava podatkov v zvezi s 
kazenskimi obsodbami ali s tem 
povezanimi varnostnimi ukrepi izvaja pod 
nadzorom uradnega organa ali kadar je 
obdelava potrebna zaradi skladnosti z 
zakonsko ali regulativno obveznostjo, ki 
velja za upravljavca, ali zaradi opravljanja 
naloge, izvedene zaradi pomembnega 
javnega interesa, in če zakonodaja Unije ali 
zakonodaja držav članic zagotavlja 
ustrezne zaščitne ukrepe. Popoln register 
kazenskih obsodb se vodi samo pod 
nadzorom uradnega organa.

(j) se obdelava podatkov v zvezi s 
kazenskimi obsodbami ali s tem 
povezanimi varnostnimi ukrepi izvaja pod 
nadzorom pristojnega nadzornega organa 
ali kadar je obdelava potrebna zaradi 
skladnosti z evropsko ali nacionalno
zakonsko ali regulativno obveznostjo ali 
kolektivnimi pogodbami na trgu dela, ki 
veljajo za upravljavca, za preprečevanje 
kršitev te obveznosti ali teh norm ali zaradi 
opravljanja naloge, izvedene zaradi 
pomembnega javnega interesa, in če 
zakonodaja Unije ali zakonodaja držav 
članic zagotavlja ustrezne zaščitne ukrepe. 
Popoln register kazenskih obsodb se vodi 
samo pod nadzorom uradnega organa.

Obrazložitev

Pomembno je, da lahko organizacije delodajalcev in organizacije delavcev (sindikati) v 
prihodnje nadaljujejo medsebojna pogajanja in sprejemajo kolektivne pogodbe, ki so skladne 
z nacionalno kulturo, tradicijo, konkurenčnostjo in gospodarskim stanjem.

Predlog spremembe 96

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2 – točka j a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ja) se obdelava osebnih podatkov v zvezi s 
kazenskimi obsodbami ali s tem 
povezanimi varnostnimi ukrepi izvaja v 
zbirkah podatkov, ki vsebujejo podatke o 
goljufijah, storjenih proti kreditnim 
institucijam ali članom drugih finančnih 
skupin, ki jih ureja EU ali nacionalna 
zakonodaja, in so jih finančne institucije 
ustanovile za preprečevanje goljufij. 
Omejitve v zvezi z obdelavo podatkov, ki 
zadevajo kazenske obsodbe, ne bi smele 
veljati za podatke v zvezi s kaznivimi 
dejanji.
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Predlog spremembe 97

Predlog uredbe
Člen 9 – 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, pogoje in ustrezne zaščitne ukrepe 
za obdelavo posebnih vrst osebnih 
podatkov iz odstavka 1 ter izjeme iz 
odstavka 2.

črtano

Predlog spremembe 98

Predlog uredbe
Člen -11 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen -11 
Splošna načela za pravice posameznika, 
na katerega se nanašajo osebni podatki

1. Osnova za varstvo podatkov so jasne in 
nedvoumne pravice za posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, v 
zvezi z upravljavcem podatkov. Namen 
določb te uredbe je okrepiti, pojasniti, 
zagotoviti in, kjer je ustrezno, kodificirati 
te pravice.
2. Take pravice vsebujejo, med drugim, 
zagotavljanje jasnih, lahko razumljivih 
informacij v zvezi s politikami upravljavca 
podatkov za dostop, popravke in brisanje 
podatkov o posamezniku, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, pravico do 
prenosljivosti podatkov in pravico do 
ugovora zoper oblikovanje profilov; da se 
takšne pravice na splošno zagotavljajo 
brezplačno in da se bo upravljavec 
podatkov odzval na zahteve posameznika, 
na katerega se nanašajo osebni podatki, v 
razumnem roku.
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Predlog spremembe 99

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Upravljavec posamezniku, na katerega 
se nanašajo osebni podatki, vse informacije 
in sporočila, povezane z obdelavo osebnih 
podatkov, zagotovi v razumljivi obliki ter 
jasnem in razumljivem jeziku, 
prilagojenem posamezniku, na katerega 
se nanašajo osebni podatki, kar velja zlasti 
za informacije, posebej namenjene otroku.

2. Upravljavec posamezniku, na katerega 
se nanašajo osebni podatki, vse informacije 
in sporočila, povezane z obdelavo osebnih 
podatkov, zagotovi v razumljivi obliki ter 
jasnem in razumljivem jeziku, kar velja 
zlasti za informacije, posebej namenjene 
otroku.

Obrazložitev

Informacije ali sporočila o obdelavi podatkov morajo biti jasni in razumljivi. Izraz 
„prilagojene posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki“ lahko ustvari pravno 
negotovost. Zdi se sorazmerno določiti posebno obveznost samo za otroke, ki so posebna 
kategorija.

Predlog spremembe 100

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Informacije za posameznike, na katere 
se nanašajo osebni podatki, se zagotovijo 
v obliki, ki tem posameznikom nudi 
informacije, ki jih potrebujejo za 
razumevanje svojega položaja in 
sprejemanje odločitev na ustrezen način. 
Vse informacije so na voljo na zahtevo. 
Zato upravljavec zagotovi preglednost 
informacij in komunikacije v svojih 
politikah za varstvo podatkov s pomočjo 
lahko razumljivega, na ikonah 
temelječega načina opisa za različne 
korake obdelave podatkov.
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Predlog spremembe 101

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Upravljavec določi postopke za 
zagotavljanje informacij iz člena 14 in za 
uveljavljanje pravic posameznikov, na 
katere se nanašajo osebni podatki, iz 
člena 13 in členov 15 do 19. Upravljavec 
zagotovi zlasti mehanizme za omogočanje 
zahtev za ukrepe iz člena 13 in členov 15 
do 19. Kadar se osebni podatki obdelujejo 
s samodejnimi sredstvi, upravljavec 
zagotovi tudi sredstva za elektronsko 
vložitev zahtev.

1. Upravljavec določi postopke za 
zagotavljanje informacij iz člena 14 in za 
uveljavljanje pravic posameznikov, na 
katere se nanašajo osebni podatki, iz 
člena 13 in členov 15 do 19. Upravljavec 
zagotovi zlasti mehanizme za omogočanje 
zahtev za ukrepe iz člena 13 in členov 15 
do 19. Kadar se osebni podatki obdelujejo 
s samodejnimi sredstvi, upravljavec 
zagotovi tudi sredstva za elektronsko 
vložitev zahtev. Postopki iz tega člena so 
lahko postopki, ki so jih javni organi v 
državah članicah že uvedli, pod pogojem, 
da so ti skladni z določbami uredbe.

Predlog spremembe 102

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Upravljavec posameznika, na katerega 
se nanašajo osebni podatki, nemudoma in 
najpozneje v enem mesecu po prejemu 
zahteve obvesti, ali je bil sprejet kakšen 
ukrep v skladu s členom 13 in členi 15 do 
19, ter zagotovi zahtevane informacije. Ta 
rok se lahko podaljša za dodaten mesec, če 
pravice izvršuje več posameznikov, na 
katere se nanašajo osebni podatki, in je 
njihovo sodelovanje v razumni meri 
potrebno za preprečitev nepotrebnega in 
nesorazmernega napora s strani 
upravljavca. Informacije se predložijo v 
pisni obliki. Kadar posameznik, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, 
zahtevo predloži v elektronski obliki, se 
informacije zagotovijo v elektronski obliki, 
razen če posameznik, na katerega se 

2. Upravljavec posameznika, na katerega 
se nanašajo osebni podatki, nemudoma in 
najpozneje v enem mesecu po prejemu 
zahteve obvesti, ali je bil sprejet kakšen 
ukrep v skladu s členom 13 in členi 15 do 
19, ter zagotovi zahtevane informacije. Ta 
rok se lahko podaljša za dodaten mesec, če 
pravice izvršuje več posameznikov, na 
katere se nanašajo osebni podatki, in je 
njihovo sodelovanje v razumni meri 
potrebno za preprečitev nepotrebnega in 
nesorazmernega napora s strani 
upravljavca. Informacije se predložijo v 
pisni obliki. Kadar posameznik, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, 
zahtevo predloži v elektronski obliki, se 
informacije zagotovijo v elektronski obliki, 
razen če posameznik, na katerega se 
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nanašajo osebni podatki, informacije 
zahteva v drugačni obliki.

nanašajo osebni podatki, informacije 
zahteva v drugačni obliki ali če 
upravljavec utemeljeno domneva, da bi 
zagotovitev informacij v elektronski obliki 
povzročila veliko tveganje goljufije.

Obrazložitev

Izdajanje nekaterih podatkov v elektronski obliki, kot so na primer kreditni spisi, bi lahko 
privedlo do sprememb ali kraje identitete, ko bi bile te posredovane potrošnikom. Referenčne 
kreditne agencije bi morale podatke objavljati na podlagi preverjanja istovetnosti, skladnega 
z merili, ki jih določi agencija, ki razpolaga s podatki, da se prepreči prestrezanje, zloraba, 
uporaba z namero goljufije ali sprememba podatkov.

Predlog spremembe 103

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Informacije in ukrepi, sprejeti na podlagi 
zahtev iz odstavka 1, so brezplačni. Če so 
zahteve očitno čezmerne, zlasti zaradi 
njihove ponavljajoče se narave, lahko 
upravljavec zaračuna pristojbino za 
zagotavljanje informacij ali izvajanje 
zahtevanih ukrepov ali pa ne izvede 
zahtevanega ukrepa. V tem primeru nosi 
breme dokazovanja očitno čezmerne 
narave zahteve upravljavec.

4. Informacije in ukrepi, sprejeti na podlagi 
zahtev iz odstavka 1, so brezplačni. Če so 
zahteve očitno čezmerne, zlasti zaradi 
njihove ponavljajoče se narave, lahko 
upravljavec zaračuna razumno pristojbino 
za zagotavljanje informacij ali izvajanje 
zahtevanih ukrepov. V tem primeru nosi 
breme dokazovanja očitno čezmerne 
narave zahteve upravljavec.

Predlog spremembe 104

Predlog uredbe
Člen 12 – 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 merila 
in pogoje za očitno čezmerne zahteve in 
pristojbine iz odstavka 4.

črtano
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Obrazložitev

Te določbe ni treba še bolj pojasniti z delegiranim aktom. Nadzorni organi držav članic so 
najprimernejši za odpravo morebitnih težav.

Predlog spremembe 105

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Komisija lahko določi standardne 
obrazce in standardne postopke za 
sporočila iz odstavka 2, vključno z 
elektronsko obliko. Pri tem Komisija 
sprejme ustrezne ukrepe za mikro-, mala 
in srednje velika podjetja. Navedeni 
izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 
postopkom pregleda iz člena 87(2).

črtano

Obrazložitev

Nadzorni organi držav članic so najprimernejši za odpravo morebitnih težav.

Predlog spremembe 106

Predlog uredbe
Člen 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Upravljavec vsakemu prejemniku, ki so 
mu podatki posredovani, sporoči 
morebitne popravke ali izbrise v skladu s 
členoma 16 in 17, razen če se to izkaže za 
nemogoče ali če vključuje nesorazmeren 
napor.

Morebitni popravki ali izbrisi v skladu s 
členoma 16 in 17 se posredujejo vsakemu 
prejemniku, ki so mu bili podatki 
posredovani brez nadzora posameznika, 
na katerega se nanašajo osebni podatki.

Obrazložitev

Prodaja zbirke podatkov tretji osebi ne razrešuje upravljavca podatkov od izvajanja svojih 
obveznosti. Če pa je nasprotno posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, 
prostovoljno ali zavestno prenesel določene informacije prek upravljavca podatkov, ta zanje 
ni več odgovoren.
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Predlog spremembe 107

Predlog uredbe
Člen 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 14a
Preverjanje istovetnosti posameznika, na 

katerega se nanašajo podatki
Upravljavec mora zagotoviti, da je bila 
prejeta zadostna dokumentacija o 
istovetnosti posameznika, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, ko slednji 
uveljavlja pravice iz členov 14-19 te 
uredbe.

Obrazložitev

Z uredbo se uvedejo nove pravice za državljane. Vseeno pa nikjer ni navedeno, kako naj 
državljani z dokumentacijo dokažejo svojo identiteto, da bi uveljavili svoje pravice. 
Pomembno je, da lahko upravljavec na podlagi dokumentov ugotovi identiteto državljana in 
jo morebiti izpodbija ter tako zagotavlja, da ne more priti do kraje identitete.

Predlog spremembe 108

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pri zbiranju osebnih podatkov v zvezi s 
posameznikom, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, upravljavec posamezniku, 
na katerega se nanašajo osebni podatki, 
zagotovi vsaj naslednje:

1. Pri zbiranju osebnih podatkov v zvezi s 
posameznikom, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, upravljavec posamezniku, 
na katerega se nanašajo osebni podatki, 
zagotovi naslednje:

Predlog spremembe 109

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) informacije o roku shranjevanja (c) informacije o merilih in/ali pravnih 
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osebnih podatkov; obveznosti, ki omogočajo določitev roka
shranjevanja osebnih podatkov za 
posamezni namen;

Obrazložitev

Točnega obdobja hranjenja osebnih podatkov ni vedno mogoče določiti, zlasti ne v primeru 
hranjenja za različne namene.

Predlog spremembe 110

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) vse nadaljnje informacije, potrebne za 
zagotovitev poštene obdelave glede na 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, pri čemer se upoštevajo 
posebne okoliščine, v katerih se zbirajo 
osebni podatki.

(h) vse nadaljnje informacije, za katere 
upravljavec meni, da so potrebne za 
zagotovitev poštene obdelave glede na 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, pri čemer se upoštevajo 
posebne okoliščine, v katerih se zbirajo 
osebni podatki.

Obrazložitev

Treba je pojasniti to določbo in natančneje določiti, da lahko upravljavci zagotovijo višjo 
raven preglednosti.

Predlog spremembe 111

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 5 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) se podatki ne zbirajo od posameznika, 
na katerega se nanašajo osebni podatki, in 
se zagotavljanje takih informacij izkaže za 
nemogoče ali bi vključevalo nesorazmeren 
napor, ali

(b) podatki služijo zgolj namenom iz člena 
83, se ne zbirajo od posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, in se 
zagotavljanje takih informacij izkaže za 
nemogoče ali bi vključevalo nesorazmeren 
napor in povzročilo pretirano upravno 
breme, zlasti če obdelavo opravlja MSP, 
kot je opredeljeno v priporočilu EU 
2003/361, ali
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Obrazložitev

Ta določba izhaja neposredno iz člena 11(2) Direktive 95/46/ES, vendar bi brez te 
specifikacije povzročila vrzel v varstvu potrošnikov. Ta predlog spremembe vzpostavlja 
ravnovesje med prvotnimi cilji in besedilom.

Predlog spremembe 112

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Komisija je v skladu s členom 86 
pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov, s katerimi podrobneje določi merila 
glede vrst prejemnikov iz točke (f) 
odstavka 1, zahteve glede obvestila o 
morebitnem dostopu iz točke (g) 
odstavka 1, merila za nadaljnje 
informacije iz točke (h) odstavka 1, 
potrebne za določene sektorje in primere, 
ter pogoje in ustrezne zaščitne ukrepe za 
izjeme iz točke (b) odstavka 5. Pri tem 
Komisija sprejme ustrezne ukrepe za 
mikro-, mala in srednje velika podjetja.

črtano

Obrazložitev

Te nadaljnje specifikacije niso potrebne.

Predlog spremembe 113

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1 – pododstavek 2 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Upravljavec podatkov na zahtevo 
brezplačno in v razumnem času zagotovi 
tudi dokaz o zakonitosti obdelave.

Obrazložitev

Če bi upravljavec podatkov predložil ta dokaz neposredno posamezniku, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, bi se zmanjšalo število tožb.
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Predlog spremembe 114

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Posameznik, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, ima pravico od upravljavca 
pridobiti sporočilo o osebnih podatkih, ki 
se obdelujejo. Kadar posameznik, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, 
zahtevo predloži v elektronski obliki, se 
informacije zagotovijo v elektronski obliki, 
razen če posameznik, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, informacije 
zahteva v drugačni obliki.

2. Posameznik, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, ima pravico od upravljavca 
pridobiti sporočilo o osebnih podatkih, ki 
se obdelujejo in profilirajo. Kadar 
posameznik, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, zahtevo predloži v 
elektronski obliki, se informacije 
zagotovijo v elektronski obliki, razen če 
posameznik, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, informacije zahteva v 
drugačni obliki. Upravljavec sprejme vse 
primerne ukrepe za preverjanje 
istovetnosti posameznika, na katerega se 
nanašajo osebni podatki in ki zahteva 
dostop do podatkov.

Obrazložitev

Zlasti kadar se zahteva predloži v elektronski obliki, pravica do dostopa ne sme privesti do 
zlorab. Zato mora upravljavec preveriti istovetnost osebe, ki zahteva dostop do podatkov, in 
mora biti zmožen dokazati, da je ravnal skrbno.

Predlog spremembe 115

Predlog uredbe
Člen 15 – 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 za obveščanje posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, o 
vsebini osebnih podatkov iz točke (g) 
odstavka 1.

črtano
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Obrazložitev

Ta dodatek se ne zdi potreben.

Predlog spremembe 116

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Države članice lahko ob spoštovanju 
potrebnih pravnih jamstev, zlasti za 
zagotavljanje, da se informacije ne 
uporabljajo za sprejemanje ukrepov ali 
odločitev v zvezi z določenimi osebami, v 
primerih, kjer ni tveganja kršitve 
zasebnosti, z zakonom omejijo pravice v iz 
člena 15 le, če se te pravice obdelujejo kot 
del znanstvenih raziskav v skladu s 
členom 83 te uredbe ali samo, če so ti 
osebni podatki shranjeni za določeno 
časovno obdobje, potrebno za pridobitev 
statističnih podatkov.

Obrazložitev

Glej člen 13(2) Direktive 95/46/ES, UL L 281/95.
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Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Odstavek 1 se ne uporablja za 
psevdonimne podatke.

Obrazložitev

Ta del sklopa predlogov sprememb omogoča uporabo psevdonimnih in anonimnih podatkov 
ter bo spodbudil dobro poslovno prakso in s tem zaščitil interese posameznikov, na katere se 
nanašajo osebni podatki.  Ker se s tem zagotovi, da osebnih podatkov ni mogoče pripisati 
posamezniku, na katerega se nanašajo ti podatki, (saj jih brez uporabe dodatnih podatkov ni 
mogoče povezati nazaj z njim), bo to pripomoglo k nadaljnjemu spodbujanju poslovne 
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uporabe podatkov ob zagotavljanju visoke ravni varstva potrošnikov.

Predlog spremembe 118

Predlog uredbe
Člen 17 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pravica biti pozabljen in pravica do izbrisa Pravica do izbrisa

Obrazložitev

Naslov, ki ga predlaga Komisija, je zavajajoč.

Predlog spremembe 119

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) posameznik, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, obdelavi osebnih podatkov 
ugovarja v skladu s členom 19;

(c) posameznik, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, obdelavi osebnih podatkov 
ugovarja v skladu s členom 19 in ugovoru 
se ugodi;

Obrazložitev

Predlog spremembe je zasnovan za zagotavljanje, da posamezniki, na katere se nanašajo 
osebni podatki, ne morejo enostavno vložiti ugovora na podlagi člena 19 in tako sprožiti 
načelo pravice biti pozabljen, če za ta ugovor nimajo osnove.

Predlog spremembe 120

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če upravljavec iz odstavka 1 objavi 
osebne podatke, sprejme v zvezi s podatki, 
za objavo katerih je odgovoren, vse 
primerne ukrepe, vključno s tehničnimi, da 
tretje osebe, ki te podatke obdelujejo, 
obvesti, da posameznik, na katerega se 

2. Če upravljavec iz odstavka 1 prenese ali 
objavi osebne podatke brez privolitve 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, sprejme v zvezi s podatki, 
za objavo katerih je odgovoren, vse 
primerne ukrepe, vključno s tehničnimi, da 
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nanašajo osebni podatki, od njih zahteva, 
da izbrišejo morebitne povezave do teh 
osebnih podatkov ali kopije osebnih 
podatkov. Če upravljavec odobri objavo 
osebnih podatkov s strani tretje osebe, se 
šteje za odgovornega za to objavo.

tretje osebe, ki te podatke obdelujejo, 
obvesti, da posameznik, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, od njih zahteva, 
da izbrišejo morebitne povezave do teh 
osebnih podatkov ali kopije osebnih 
podatkov. Če se podatki prenesejo, 
upravljavec prenosa obvesti te naslednje 
upravljavce, da posameznik, na katerega 
se podatki nanašajo, zahteva izbris 
osebnih podatkov, povezav do njih ali 
kopij teh osebnih podatkov. Če 
upravljavec odobri objavo osebnih 
podatkov s strani tretje osebe, se šteje za 
odgovornega za to objavo.

Obrazložitev

Ta določba se nanaša predvsem na prenos podatkov, za katere je bil zahtevan izbris. Pojasniti 
je treba, da posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nosi odgovornost tudi, če je 
podatke objavil sam ali je to zahteval od upravljavca, ali pa jih je objavil prek upravljavca. 
Na drugi strani je upravljavec odgovoren za uporabo te določbe tudi za podatke, ki so bili 
prostovoljno preneseni ali razkriti tretjim osebam, ki niso povezane s posameznikom, na 
katerega se nanašajo osebni podatki.

Predlog spremembe 121

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Upravljavec iz odstavka 1 po možnosti 
obvesti posameznika, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, o ukrepih, ki jih 
v zvezi z njegovo zahtevo sprejmejo tretje 
osebe iz odstavka 2.

Obrazložitev

Treba je okrepiti pravice, podeljene posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki. 
Člen 17(2) nalaga upravljavcu obveznost prizadevanja. To obveznost mora spremljati vsaj 
dolžnost obveščanja o ukrepih, ki jih sprejmejo tretje osebe, ki obdelujejo zadevne osebne 
podatke.

Predlog spremembe 122
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Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 3 – točki e a in e b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) za preprečevanje ali ugotavljanje 
goljufij ali drugega finančnega kriminala, 
potrjevanje istovetnosti in/ali ocenjevanje 
kreditne ali plačilne sposobnosti. 
(eb) za ohranjanje dokumentacije o 
zgodovini dane zadeve, če je upravljavec 
podatkov javni organ.

Obrazložitev

Ne bi bilo primerno, če bi lahko posamezniki podatke, ki se nanašajo nanje, izbrisali, četudi 
se ti shranjujejo zaradi upravičenih razlogov in skladno z obstoječo zakonodajo.

Predlog spremembe 123

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 9 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija je v skladu s členom 86 
pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov, s katerimi podrobneje določi:

Komisija je, po zaprositvi Evropskega 
odbora za varstvo podatkov za mnenje, v 
skladu s členom 86 pooblaščena za 
sprejemanje delegiranih aktov, s katerimi 
podrobneje določi:

Predlog spremembe 124

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija lahko določi elektronsko 
obliko iz odstavka 1 ter tehnične 
standarde, načine in postopke za prenos 
osebnih podatkov v skladu z odstavkom 2. 
Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v 
skladu s postopkom pregleda iz 
člena 87(2).

črtano
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Obrazložitev

Ko je oblika prenosljiva, se lahko zagotavlja na trgu brez posredovanja Komisije.

Predlog spremembe 125

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Posameznik, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, ima na podlagi razlogov, 
povezanih z njegovim posebnim 
položajem, pravico, da kadar koli ugovarja 
obdelavi osebnih podatkov, ki temelji na 
točkah (d), (e) in (f) člena 6(1), razen če 
upravljavec dokaže obstoj zakonitih in 
nujnih razlogov za obdelavo, ki prevladajo 
nad interesi ali temeljnimi pravicami in 
svoboščinami posameznika, na katerega se 
nanašajo osebni podatki.

1. Posameznik, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, ima na podlagi razlogov, 
povezanih z njegovim posebnim 
položajem, pravico, da kadar koli ugovarja 
obdelavi osebnih podatkov, ki temelji na 
točkah (d), (e) in (f) člena 6(1), razen če 
upravljavec dokaže obstoj zakonitih 
razlogov za obdelavo, ki prevladajo nad 
interesi ali temeljnimi pravicami in 
svoboščinami posameznika, na katerega se 
nanašajo osebni podatki.

Obrazložitev

Predlog spremembe je zasnovan tako, da se dokaže, da bi morali biti zakoniti razlogi
zadostna podlaga za obdelavo, v skladu s členom 6.
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Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če se osebni podatki obdelujejo zaradi 
neposrednega trženja, ima posameznik, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, 
pravico, da brezplačno ugovarja obdelavi 
njegovih osebnih podatkov za tako trženje. 
Posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, je treba o tej pravici 
izrecno poučiti na razumljiv način, ki se 
jasno razlikuje od drugih informacij.

2. Če se osebni podatki obdelujejo zaradi 
neposrednega trženja, ima posameznik, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, 
pravico, da brezplačno ugovarja obdelavi 
njegovih osebnih podatkov za tako trženje. 
Posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, je treba na njemu 
razumljiv način izrecno poučiti o tej 
pravici, ki se jasno razlikuje od drugih 
informacij.
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Predlog spremembe 127

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Če je podan ugovor v skladu z 
odstavkoma 1 in 2, upravljavec zadevnih 
osebnih podatkov ne sme več uporabljati 
ali kako drugače obdelovati.

3. Če je podan ugovor v skladu z 
odstavkoma 1 in 2, upravljavec zadevnih 
osebnih podatkov ne sme več uporabljati 
ali kako drugače obdelovati za namene, 
določene v ugovoru.

Predlog spremembe 128

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Če se psevdonimizirani podatki 
obdelujejo na podlagi člena 6(1)(g), ima 
posameznik, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, pravico, da brezplačno 
ugovarja tej obdelavi. Posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, je 
treba o tej pravici izrecno poučiti na 
razumljiv način, ki se jasno razlikuje od 
drugih informacij.

Obrazložitev

Ta del sklopa predlogov sprememb omogoča uporabo psevdonimnih in anonimnih podatkov 
ter bo spodbudil dobro poslovno prakso in s tem zaščitil interese posameznikov, na katere se 
nanašajo osebni podatki.  Ker se s tem zagotovi, da osebnih podatkov ni mogoče pripisati 
posamezniku, na katerega se nanašajo ti podatki, (saj jih brez uporabe dodatnih podatkov ni 
mogoče povezati nazaj z njim), bo to pripomoglo k nadaljnjemu spodbujanju poslovne 
uporabe podatkov ob zagotavljanju visoke ravni varstva potrošnikov.

Predlog spremembe 129

Predlog uredbe
Člen 20 – naslov
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ukrepi na podlagi oblikovanja profilov Ukrepi na podlagi samodejne obdelave 

Obrazložitev

Člen 20 zadeva bolj samodejno obdelavo in ne toliko oblikovanje profilov. Zato bi bilo treba 
spremeniti naslov člena v „Ukrepi na podlagi samodejne obdelave“.

Predlog spremembe 130

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsaka fizična oseba ima pravico, da ni 
predmet ukrepa, ki ima pravne učinke v 
zvezi s to fizično osebo ali nanjo znatno 
vpliva in ki temelji zgolj na samodejni 
obdelavi za namene ocene nekaterih 
osebnih vidikov v zvezi s to fizično osebo 
ali analiziranja ali predvidevanja zlasti 
uspešnosti pri delu, ekonomskega 
položaja, lokacije, zdravja, osebnega 
okusa, zanesljivosti ali vedenja fizične 
osebe.

1. Posameznik, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, ni predmet odločitve, ki je 
nepravična ali diskriminatorna in ki 
temelji zgolj na samodejni obdelavi za 
namene ocene nekaterih osebnih vidikov v 
zvezi s tem posameznikom.

Obrazložitev

Člen 20 v sedanji obliki ne priznava pozitivne uporabe oblikovanja profilov niti ne upošteva 
različnih ravni tveganja ali posledica za zasebnost posameznikov, povezanih z oblikovanjem 
profilov.  Z osredotočanjem na tehnike, ki so bodisi „nepravične“ bodisi „diskriminatorne“, 
kot so opredeljene v Direktivi 2005/29/ES, je pristop iz tega predloga tehnološko bolj 
nevtralen, osredotoča pa se na negativno rabo tehnik oblikovanja profilov in ne toliko na 
samo tehnologijo.

Predlog spremembe 131

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. V skladu z drugimi določbami te uredbe črtano
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je lahko oseba predmet ukrepa iz 
odstavka 1 samo, če je obdelava:
(a) izvedena med sklepanjem ali 
izvajanjem pogodbe, kadar je zahteva po 
sklenitvi ali izvajanju pogodbe, ki jo vloži 
posameznik, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, izpolnjena ali kadar 
obstajajo ustrezni ukrepi za zaščito 
pravnih interesov posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, kot 
je pravica do človeškega posredovanja; ali
(b) izrecno dovoljena z zakonodajo Unije 
ali zakonodajo držav članic, ki določa tudi 
ustrezne ukrepe za zaščito pravnih 
interesov posameznika, na katerega se 
nanašajo osebni podatki; ali
(c) utemeljena s privolitvijo posameznika, 
na katerega se nanašajo osebni podatki, v 
skladu s pogoji iz člena 7 in ustreznimi 
zaščitnimi ukrepi.

Obrazložitev

Črtanje zaradi predlagane spremembe odstavka 1.
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Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Samodejna obdelava osebnih podatkov 
za namene ocene nekaterih osebnih vidikov 
v zvezi s fizično osebo ne sme temeljiti 
zgolj na posebnih vrstah osebnih podatkov 
iz člena 9.

3. Samodejna obdelava osebnih podatkov 
za namene ocene nekaterih osebnih vidikov 
v zvezi s fizično osebo ne sme temeljiti 
zgolj na posebnih vrstah osebnih podatkov 
iz členov 8  in 9.

Obrazložitev

Črtanje zaradi predlagane spremembe odstavka 1.
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Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. V primerih iz odstavka 2 informacije, ki 
jih zagotovi upravljavec v skladu s 
členom 14, obsegajo informacije o obstoju 
obdelave zaradi ukrepa iz odstavka 1 in 
predvidenih učinkih take obdelave na 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki.

črtano

Predlog spremembe 134

Predlog uredbe
Člen 20 – 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 merila 
in pogoje za ustrezne ukrepe za zaščito 
pravnih interesov posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, 
navedenih v odstavku 2.

črtano
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Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Vsak zakonodajni ukrep iz odstavka 1 
vsebuje posebne določbe vsaj glede ciljev, 
za katere si je treba prizadevati pri 
obdelavi, in določitve upravljavca.

2. Vsak zakonodajni ukrep iz odstavka 1 
vsebuje posebne določbe vsaj glede ciljev 
obdelave, ciljev, za katere si je treba 
prizadevati pri obdelavi, in določitve 
upravljavca.

Obrazložitev

Za zagotovitev višje ravni varstva v primeru omejitve morajo biti v zakonodaji omenjeni tudi 
cilji obdelave osebnih podatkov.
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Predlog spremembe 136

Predlog uredbe
Člen 22 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristojnost upravljavca Splošno načelo odgovornosti upravljavca

Obrazložitev

Načelo odgovornosti, ki je izrecno uvedeno s poglavjem 4 predloga uredbe, mora biti izrecno 
omenjeno, da se zagotovi višja raven varstva.

Predlog spremembe 137

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija je v skladu s členom 86 
pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov, s katerimi podrobneje določi 
dodatna merila in zahteve za ustrezne 
ukrepe iz odstavka 1, ki niso ukrepi, že 
navedeni v odstavku 2, pogoje glede 
mehanizmov za preverjanje in revizijo iz 
odstavka 3 ter glede meril za sorazmernost 
iz odstavka 3, ter posebne ukrepe za 
mikro-, mala in srednje velika podjetja.

črtano

Obrazložitev

Besedilo je že dovolj jasno, zato se nadaljnje specifikacije ne zdijo potrebne.

Predlog spremembe 138

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Upravljavec ob upoštevanju doseženega 
razvoja tehnologije in stroškov izvajanja v 
času določanja sredstev za obdelavo in v 
času same obdelave izvede ustrezne 

1. Po potrebi se lahko sprejmejo obvezni 
ukrepi za zagotavljanje, da imajo vrste 
blaga ali storitev takšno zasnovo in takšne 
privzete nastavitve, ki izpolnjujejo zahteve 
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tehnične in organizacijske ukrepe in 
postopke na tak način, da obdelava 
ustreza zahtevam te uredbe in zagotavlja 
zaščito pravic posameznika, na katerega 
se nanašajo osebni podatki.

iz te uredbe, povezane z varstvom 
posameznikov, kar zadeva obdelavo 
osebnih podatkov. Takšni ukrepi temeljijo 
na standardizaciji v skladu z [Uredbo 
.../2012 Evropskega parlamenta in Sveta o 
evropski standardizaciji in spremembi 
direktiv Sveta 89/686/EGS in 93/15/EGS 
ter direktiv 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 
97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 
2007/23/ES, 2009/23/ES in 2009/105/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta ter 
razveljavitvi Sklepa 87/95/EGS in Sklepa 
št. 1673/2006/ES].

Obrazložitev

Gre za del sklopa predlogov sprememb, ki so namenjeni priznavanju, da je vgrajeno in 
privzeto varstvo podatkov resda hvalevreden koncept, a predlog Komisije ne dosega zadostne 
gotovosti, ustvarja pa tveganje morebitnih omejitev svobode gibanja.  Zato bi bilo treba za 
usklajevanje zahtev, ki se uporabljajo, in omogočanje svobode gibanja uporabljati 
uveljavljeni mehanizem standardizacije, kot je zbran v „svežnju o standardizaciji“.

Predlog spremembe 139

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Obdelovalec podatkov bi moral 
uporabljati anonimizacijo ali 
psevdonimizacijo osebnih podatkov, kjer 
je to mogoče in sorazmerno glede na 
namene obdelave.

Predlog spremembe 140

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Upravljavec uporabi mehanizme za 
zagotovitev, da se privzeto obdelajo samo 
tisti osebni podatki, ki so potrebni za vsak 
poseben namen obdelave, zlasti pa se ne 

2. Države članice do sprejetja obveznih 
ukrepov v skladu z odstavkom 1 
zagotavljajo, da se za blago ali storitve ne 
uveljavljajo obvezne zahteve glede 
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smejo zbirati ali hraniti v večjem obsegu 
ali dalj časa, kot je za te namene nujno 
potrebno, kar velja tako za količino 
podatkov kot trajanje njihove hrambe. Ti 
mehanizmi zagotovijo zlasti, da osebni 
podatki privzeto niso dostopni 
nedoločenemu številu posameznikov.

zasnove ali privzetih nastavitev, povezane 
z varstvom posameznikov, kar zadeva 
obdelavo osebnih podatkov, ki bi lahko 
preprečevale dajanje opreme na trg in 
prost pretok tega blaga in teh storitev 
znotraj držav članic in med njimi.

Obrazložitev

Gre za del sklopa predlogov sprememb, ki so namenjeni priznavanju, da je vgrajeno in 
privzeto varstvo podatkov resda hvalevreden koncept, a predlog Komisije ne dosega zadostne 
gotovosti, ustvarja pa tveganje morebitnih omejitev svobode gibanja.  Zato bi bilo treba za 
usklajevanje zahtev, ki se uporabljajo, in omogočanje svobode gibanja uporabljati 
uveljavljeni mehanizem standardizacije.

Predlog spremembe 141

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija je v skladu s členom 86 
pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov, s katerimi določi dodatna merila in 
zahteve za ustrezne ukrepe in mehanizme 
iz odstavkov 1 in 2, zlasti zahteve glede 
vgrajenega varstva podatkov, ki veljajo za 
sektorje, proizvode in storitve.

črtano

Obrazložitev

Ta predlog uredbe velja za vse sektorje, tako spletne kot zunaj spleta. Komisiji torej ni treba 
sprejemati delegiranih aktov za vgrajeno varstvo podatkov, ki bi lahko škodili tehnološkim 
inovacijam. Nadzorni organi držav članic in Evropski odbor za varstvo podatkov so 
najprimernejši za odpravo morebitnih težav.

Predlog spremembe 142

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija lahko za zahteve iz črtano
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odstavkov 1 in 2 določi tehnične 
standarde. Navedeni izvedbeni akti se 
sprejmejo v skladu s postopkom pregleda 
iz člena 87(2).

Obrazložitev

Ta predlog uredbe velja za vse sektorje, tako spletne kot zunaj spleta. Komisiji torej ni treba 
določati tehničnih standardov, ki bi lahko škodili tehnološkim inovacijam. Nadzorni organi 
držav članic in Evropski odbor za varstvo podatkov so najprimernejši za odpravo morebitnih 
težav.

Predlog spremembe 143

Predlog uredbe
Člen 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar upravljavec določi namene, pogoje 
in sredstva obdelave osebnih podatkov 
skupaj z drugimi, skupni upravljavci z 
medsebojnim dogovorom določijo svoje 
naloge za izpolnitev obveznosti v skladu s 
to uredbo, zlasti v zvezi s postopki in 
mehanizmi za uveljavljanje pravic 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki.

Kadar upravljavec določi namene, pogoje 
in sredstva obdelave osebnih podatkov 
skupaj z drugimi, skupni upravljavci z 
medsebojnim dogovorom določijo svoje 
naloge za izpolnitev obveznosti v skladu s 
to uredbo, zlasti v zvezi s postopki in 
mehanizmi za uveljavljanje pravic 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki. Če take določitve ni ali ni 
dovolj jasna, lahko posameznik, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, 
uveljavlja svoje pravice pri katerem koli 
od upravljavcev, ki so enako odgovorni.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe zagotavlja večje varstvo posamezniku, na katerega se nanašajo osebni 
podatki, v tem posebnem primeru.

Predlog spremembe 144

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kadar se postopek obdelave izvaja v 1. Kadar se postopek obdelave izvaja v 
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imenu upravljavca, upravljavec izbere 
obdelovalca, ki zagotovi zadostna jamstva 
za izvedbo ustreznih tehničnih in 
organizacijskih ukrepov in postopkov na 
tak način, da obdelava ustreza zahtevam te 
uredbe in zagotovi zaščito pravic 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, zlasti glede tehničnih 
varnostnih ukrepov in organizacijskih 
ukrepov, ki urejajo obdelavo, ki jo je treba 
izvesti, ter zagotovi skladnost s temi 
ukrepi.

imenu upravljavca in vključuje obdelavo 
podatkov, ki bi obdelovalcu pod 
razumnimi pogoji omogočila 
identifikacijo posameznika, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, upravljavec 
izbere obdelovalca, ki zagotovi zadostna 
jamstva za izvedbo ustreznih tehničnih in 
organizacijskih ukrepov in postopkov na 
tak način, da obdelava ustreza zahtevam te 
uredbe in zagotovi zaščito pravic 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, zlasti glede tehničnih 
varnostnih ukrepov in organizacijskih 
ukrepov, ki urejajo obdelavo, ki jo je treba 
izvesti, ter zagotovi skladnost s temi 
ukrepi. Upravljavec ostaja edini 
odgovoren za izpolnjevanje zahtev te 
uredbe.

Obrazložitev

Člen 26 se ne uporablja v primerih, ko zaradi dobrih tehnik anonimizacije obdelovalec 
tehnično ne more prepoznati posameznika, na katerega se nanašajo podatki. Zmanjšanje 
upravnih bremen bo spodbudilo naložbe v učinkovito tehnologijo anonimizacije in uporabo 
močnih sistemov za omejen dostop. V tem členu mora biti jasno navedeno temeljno načelo, po 
katerem je za obdelavo podatkov prvenstveno in neposredno odgovoren upravljavec.

Predlog spremembe 145

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) zaposli drugega obdelovalca samo s 
predhodnim dovoljenjem upravljavca;

črtano

Obrazložitev

Zahteva, da obdelovalec od upravljavca pridobi dovoljenje za zaposlitev podobdelovalcev, 
nalaga breme brez očitnih koristi glede boljšega varstva podatkov. Poleg tega ni učinkovita, 
zlasti v kontekstu oblaka in posebej, če se tolmači, da je predhodna odobritev potrebna za 
določene podobdelovalce. Zahtevo je treba črtati.

Predlog spremembe 146
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Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 2 – točka h a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ha) Če obdelovalec obdeluje podatke v 
imenu upravljavca, mora zagotoviti 
vgrajeno in privzeto zasebnost.

Predlog spremembe 147

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Šteje se, da je upravljavec izpolnil 
obveznosti iz odstavka 1, če je izbral 
obdelovalca, ki je sam prostovoljno 
poskrbel za potrjevanje ali je prostovoljno 
pridobil potrditev, pečat ali označbo iz 
člena 38 ali 39 te uredbe, ki dokazujejo 
izvajanje ustreznih standardnih tehničnih 
in organizacijskih ukrepov kot odziv na 
zahteve iz te uredbe.

Obrazložitev

Uredba bi morala upravljavcem in obdelovalcem dajati jasne spodbude za naložbe v ukrepe 
za izboljšanje varnosti in zasebnosti.  Za upravljavce in obdelovalce, ki predlagajo dodatne 
zaščitne ukrepe za varovanje podatkov, ki so v skladu s sprejetimi industrijskimi standardi ali 
jih presegajo, in ki lahko to dokažejo s prepričljivimi certifikati, bi morale biti zahteve manj 
normativne. To bi omogočilo predvsem prožnost in manjše breme za ponudnike storitev in 
stranke v oblaku.

Predlog spremembe 148

Predlog uredbe
Člen 26 – 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 merila 
in zahteve za odgovornosti, dolžnosti in 

črtano
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naloge v zvezi z obdelovalcem v skladu z 
odstavkom 1 ter pogoje, ki zlasti za 
namene nadzora in poročanja omogočajo 
olajšanje obdelave osebnih podatkov v 
povezanem podjetju.

Obrazložitev

Te specifikacije niso potrebne. Prenosi v povezanem podjetju so obravnavani že v drugem 
delu tega predloga.

Predlog spremembe 149

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsak upravljavec, obdelovalec in 
predstavnik upravljavca, če obstaja, ohrani 
dokumentacijo vseh postopkov obdelave v 
okviru svoje pristojnosti.

1. Vsak upravljavec, obdelovalec in 
predstavnik upravljavca, če obstaja, ohrani 
dokumentacijo glavnih kategorij obdelave
v okviru svoje pristojnosti.

Obrazložitev

Za učinkovito varstvo podatkov mora biti v organizacijah ustrezno dokumentirano njihovo 
razumevanje dejavnosti obdelave podatkov.  Vzdrževanje dokumentacije za vse postopke 
obdelave pa predstavlja nesorazmerno breme. Dokumentacija ne bi smela biti namenjena 
zadostitvi birokratskih potreb, ampak bi morala biti pomoč upravljavcem in obdelovalcem pri 
izpolnjevanju njihovih obveznosti.

Predlog spremembe 150

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Dokumentacija vsebuje vsaj naslednje 
informacije o:

2. Dokumentacija vsebuje naslednje 
informacije o:

Obrazložitev

Za zagotovitev pravne varnosti mora biti seznam informacij, ki je del dokumentacije, izčrpen.
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Predlog spremembe 151

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) namenih obdelave, vključno s pravnimi 
interesi, za katere si prizadeva 
upravljavec, če obdelava temelji na 
točki (f) člena 6(1);

(c) generičnih namenih obdelave.

Obrazložitev

Predlog spremembe prispeva k zmanjšanju upravnih bremen upravljavcev in obdelovalcev 
podatkov.

Predlog spremembe 152

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) opisu vrst posameznikov, na katere se 
nanašajo osebni podatki, in vrst osebnih 
podatkov v zvezi z njimi;

črtano

Obrazložitev

Cilj uredbe je dvojen: zagotoviti visoko raven varstva osebnih podatkov in zmanjšati upravno 
breme, ki ga ustvarjajo pravila o varstvu podatkov. Obveznost, ki je za upravljavca in 
obdelovalca določena v členu 28(2)(h), zadostuje za uresničitev tega dvojnega cilja.

Predlog spremembe 153

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) prejemnikih ali vrstah prejemnikov 
osebnih podatkov, vključno z upravljavci, 
ki se jim osebni podatki razkrijejo zaradi 
pravnih interesov, za katere si 
prizadevajo;

črtano
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Obrazložitev

Cilj uredbe je dvojen: zagotoviti visoko raven varstva osebnih podatkov in zmanjšati upravno 
breme, ki ga ustvarjajo pravila o varstvu podatkov. Obveznost, ki je za upravljavca in 
obdelovalca določena v členu 28(2)(h), zadostuje za uresničitev tega dvojnega cilja.

Predlog spremembe 154

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 2 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) po potrebi o prenosih podatkov v tretjo 
državo ali mednarodno organizacijo, 
vključno z identifikacijo te tretje države ali 
mednarodne organizacije, v primeru 
prenosov iz točke (h) člena 44(1) pa tudi
dokumentacijo o ustreznih zaščitnih 
ukrepih;

(f) po potrebi o prenosih osebnih podatkov 
v tretjo državo ali mednarodno 
organizacijo in v primeru prenosov iz 
točke (h) člena 44(1) navedbo 
uporabljenih zaščitnih ukrepov;

Obrazložitev

Predlog spremembe prispeva k zmanjšanju upravnih bremen upravljavcev in obdelovalcev 
podatkov.

Predlog spremembe 155

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 2 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) splošni navedbi rokov za izbris 
različnih vrst podatkov;

črtano

Obrazložitev

Cilj uredbe je dvojen: zagotoviti visoko raven varstva osebnih podatkov in zmanjšati upravno 
breme, ki ga ustvarjajo pravila o varstvu podatkov. Obveznost, ki je za upravljavca in 
obdelovalca določena v členu 28(2)(h), zadostuje za uresničitev tega dvojnega cilja.

Predlog spremembe 156

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Upravljavec, obdelovalec in predstavnik 
upravljavca, če obstaja, nadzornemu 
organu na zahtevo omogočijo dostop do 
dokumentacije.

3. Upravljavec, obdelovalec in predstavnik 
upravljavca, če obstaja, nadzornemu 
organu na zahtevo omogočijo dostop do 
dokumentacije, prav tako pa dostop do 
dokumentacije omogočijo posamezniku, 
na katerega se nanašajo osebni podatki, 
in sicer v elektronski obliki.

Obrazložitev

S politiko zasebnosti morata biti seznanjena tako posameznik, na katerega se nanašajo osebni 
podatki, kot nadzorni organ.

Predlog spremembe 157

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. javni organ, kadar obdeluje podatke, 
ki niso občutljivi osebni podatki iz člena 
9(1) te uredbe.

Predlog spremembe 158

Predlog uredbe
Člen 28 – 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 merila 
in zahteve za dokumentacijo iz odstavka 1, 
ki upoštevajo zlasti pristojnosti 
upravljavca, obdelovalca in predstavnika 
upravljavca, če ta obstaja.

črtano

Obrazložitev

Ta nadaljnja specifikacija ni potrebna.
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Predlog spremembe 159

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Komisija lahko določi standardne 
obrazce za dokumentacijo iz odstavka 1. 
Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v 
skladu s postopkom pregleda iz 
člena 87(2).

črtano

Predlog spremembe 160

Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija je v skladu s členom 86 
pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov, s katerimi vključno z opredelitvijo 
pojma „doseženi razvoj tehnologije“ 
podrobneje določi merila in pogoje za 
tehnične in organizacijske ukrepe iz 
odstavkov 1 in 2 za določene sektorje in v 
posebnih primerih obdelave podatkov, 
zlasti ob upoštevanju razvoja tehnologije 
in rešitev za vgrajeno zasebnost in 
vgrajeno varstvo podatkov, razen če velja 
odstavek 4.

črtano

Predlog spremembe 161

Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija lahko po potrebi sprejme 
izvedbene akte, s katerimi podrobneje 
določi zahteve iz odstavkov 1 in 2 za 
določene primere, zlasti da:

črtano

(a) prepreči morebiten nepooblaščen 
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dostop do osebnih podatkov;
(b) prepreči morebitno nepooblaščeno 
razkritje, branje, kopiranje, spreminjanje, 
izbris ali odstranitev osebnih podatkov;
(c) zagotovi preverjanje zakonitosti 
postopkov obdelave.
Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v 
skladu s postopkom pregleda iz 
člena 87(2).

Predlog spremembe 162

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Upravljavec v primeru kršitve varnosti 
osebnih podatkov o kršitvi nemudoma, po 
možnosti najpozneje v 24 urah po odkritju 
kršitve, obvesti nadzorni organ. 
Upravljavec nadzornemu organu predloži 
primerno utemeljitev v primerih, kadar 
nadzorni organ ni bil obveščen v 24 urah.

1. Upravljavec v primeru kršitve varnosti 
osebnih podatkov, ki bi lahko resno 
ogrozila varstvo osebnih podatkov ali 
zasebnost zadevnega posameznika, o 
kršitvi nemudoma obvesti nadzorni organ.

Obrazložitev

Po storjeni kršitvi varnosti podatkov je treba najprej sprejeti ustrezne ukrepe za zmanjšanje 
škode. Izrecno določen rok usmeri pozornost na obveščanje.

Predlog spremembe 163

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Obvestilo iz odstavka 1 vsebuje vsaj: 3. Obvestilo iz odstavka 1 vsebuje, če je 
mogoče:

Predlog spremembe 164
Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Upravljavec dokumentira vsako kršitev 
varnosti osebnih podatkov, kar vključuje 
dejstva v zvezi s kršitvijo, njene učinke in 
sprejete popravne ukrepe. Ta 
dokumentacija mora nadzornemu organu 
omogočati, da preveri skladnost s tem 
členom. Dokumentacija vključuje samo 
informacije, potrebne za ta namen.

4. Upravljavec dokumentira vsako kršitev 
varnosti osebnih podatkov, kar vključuje 
dejstva v zvezi s kršitvijo, njene učinke in 
sprejete popravne ukrepe. Ta 
dokumentacija mora nadzornemu organu 
omogočati, da preveri skladnost s tem 
členom in členom 30. Dokumentacija 
vključuje samo informacije, potrebne za ta 
namen.

Obrazložitev

Upravljavec podatkov mora poleg predložitve dokazov, da je ustrezno obravnaval storjene 
kršitve varnosti podatkov, dokazati, da je storil vse, kar je bilo razumno mogoče, da bi te 
kršitve preprečil.

Predlog spremembe 165

Predlog uredbe
Člen 31 – 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 merila 
in zahteve za ugotavljanje kršitve varnosti 
osebnih podatkov iz odstavkov 1 in 2 ter 
za posebne okoliščine, v katerih se od 
upravljavca in obdelovalca zahteva, da 
predložita obvestilo o kršitvi varnosti 
osebnih podatkov.

črtano

Obrazložitev

Ta nadaljnja specifikacija ni potrebna.

Predlog spremembe 166

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 6
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Komisija lahko določi standardno 
obliko takega obvestila nadzornemu 
organu, postopke, ki se uporabljajo za 
zahtevo po obvestilu, ter obliko in načine 
dokumentiranja iz odstavka 4, vključno z 
roki za izbris informacij iz dokumentacije. 
Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v 
skladu s postopkom pregleda iz 
člena 87(2).

črtano

Predlog spremembe 167

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Če je verjetno, da kršitev varnosti 
osebnih podatkov škodljivo vpliva na 
varstvo osebnih podatkov ali zasebnost 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, upravljavec po predložitvi 
obvestila iz člena 31 posamezniku, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, 
nemudoma pošlje sporočilo o kršitvi 
varnosti osebnih podatkov.

1. Če je verjetno, da bo kršitev varnosti 
osebnih podatkov škodljivo vplivala na 
varstvo osebnih podatkov ali zasebnost 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, na primer kraja ali zloraba 
identitete, fizična škoda, hudo ponižanje 
ali okrnitev ugleda, upravljavec po 
predložitvi obvestila iz člena 31 
posamezniku, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, nemudoma pošlje jasno in 
natančno sporočilo o kršitvi varnosti 
osebnih podatkov.

Obrazložitev

V nekaterih primerih je sodelovanje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, 
bistveno za zmanjšanje škodljivih učinkov kršitve varnosti podatkov. Če je na primer 
ukradena številka kreditne kartice, je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, 
edina oseba, ki lahko razloči upravičene zneske od neupravičenih. Zato je njegovo 
sodelovanje celo pomembnejše od predložitve obvestila organu. Dodajanje teh primerov in 
dajanje prednosti tem primerom tako postane zelo pomembno.

Predlog spremembe 168
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Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Sporočilo posamezniku, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, iz odstavka 1 
opisuje kršitev varnosti osebnih podatkov 
ter vsebuje vsaj informacije in priporočila 
iz točk (b) in (c) člena 31(3).

2. Sporočilo posamezniku, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, iz odstavka 1 
opisuje kršitev varnosti osebnih podatkov 
ter vsebuje vsaj informacije in priporočila 
iz točk (b), (c) in (d) člena 31(3).

Predlog spremembe 169

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, o kršitvi varnosti osebnih 
podatkov ni treba obvestiti, če upravljavec 
nadzornemu organu zadovoljivo dokaže, da 
je izvedel ustrezne tehnološke zaščitne 
ukrepe in so bili ti ukrepi uporabljeni za 
osebne podatke, v zvezi s katerimi je bila 
kršena varnost. Zaradi takih tehnoloških 
zaščitnih ukrepov bi morali biti podatki 
nerazumljivi vsem, ki niso pooblaščeni za 
dostop do njih.

3. Posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, o kršitvi varnosti osebnih 
podatkov ni treba obvestiti, če kršitev 
varnosti osebnih podatkov ne predstavlja 
znatnega tveganja, da bi državljanom 
lahko bila povzročena škoda, ter
upravljavec nadzornemu organu 
zadovoljivo dokaže, da je izvedel ustrezne 
tehnološke zaščitne ukrepe in so bili ti 
ukrepi uporabljeni za osebne podatke, v 
zvezi s katerimi je bila kršena varnost. 
Zaradi takih tehnoloških zaščitnih ukrepov 
bi morali biti podatki nerazumljivi vsem, ki 
niso pooblaščeni za dostop do njih.

Predlog spremembe 170

Predlog uredbe
Člen 32 – 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 merila 
in zahteve glede okoliščin, v katerih je 
verjetno, da kršitev varnosti osebnih 
podatkov škodljivo vpliva na osebne 

črtano
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podatke iz odstavka 1.

Obrazložitev

Ocena učinka zagotavlja organu za varstvo podatkov vse potrebne informacije, da presodi, 
ali je verjetno, da bodo posledice kršitve varnosti podatkov škodljivo vplivale na osebne 
podatke ali zasebnost posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Predlog spremembe 171

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Komisija lahko določi obliko sporočila 
posamezniku, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, iz odstavka 1 in postopke, 
ki se uporabljajo za to sporočilo. Navedeni 
izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 
postopkom pregleda iz člena 87(2).

črtano

Predlog spremembe 172

Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kadar postopki obdelave zaradi svoje 
narave, obsega ali namenov predstavljajo 
posebne nevarnosti za pravice in 
svoboščine posameznikov, na katere se 
nanašajo osebni podatki, upravljavec ali 
obdelovalec v imenu upravljavca izvede 
oceno učinka predvidenih postopkov 
obdelave na varstvo osebnih podatkov.

1. Kadar postopki obdelave zaradi svoje 
narave, obsega ali namenov predstavljajo 
posebne nevarnosti za pravice in 
svoboščine posameznikov, na katere se 
nanašajo osebni podatki, ali če obdelava 
poteka kot infrastrukturni projekt javnega 
sektorja, upravljavec ali obdelovalec v 
imenu upravljavca izvede oceno učinka 
predvidenih postopkov obdelave na varstvo 
osebnih podatkov.

Predlog spremembe 173

Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 2 – uvodni del
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Posebne nevarnosti iz odstavka 1 
predstavljajo zlasti naslednji postopki 
obdelave:

2. Posebne nevarnosti iz odstavka 1 
predstavljajo naslednji postopki obdelave:

Obrazložitev

Seznam postopkov obdelave, ki morajo biti predmet ocene učinka iz člena 33(2), je splošen. 
Ob upoštevanju načela sorazmernosti in za zagotovitev pravne varnosti mora biti taksativen.

Predlog spremembe 174

Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) informacije o spolnem življenju, 
zdravju, rasnem in etničnem izvoru ali 
zaradi nudenja zdravstvene oskrbe, 
epidemiološke raziskave ali študije o 
duševnih ali nalezljivih boleznih, kadar se 
podatki obdelujejo zaradi sprejemanja 
ukrepov ali odločitev glede določenih 
posameznikov v velikem obsegu;

(b) informacije o spolnem življenju, 
zdravju, političnih in verskih prepričanjih, 
kazenskih obsodbah, rasnem in etničnem 
izvoru ali zaradi nudenja zdravstvene 
oskrbe, epidemiološke raziskave ali študije 
o duševnih ali nalezljivih boleznih, kadar 
se podatki obdelujejo zaradi sprejemanja 
ukrepov ali odločitev glede določenih 
posameznikov v velikem obsegu;

Predlog spremembe 175

Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ocena obsega vsaj splošni opis 
predvidenih postopkov obdelave, oceno 
tveganj za pravice in svoboščine 
posameznikov, na katere se nanašajo 
osebni podatki, zaščitne ukrepe, varnostne 
ukrepe ter mehanizme za zagotavljanje 
varstva osebnih podatkov in za 
dokazovanje skladnosti s to uredbo, ob 
upoštevanju pravic in pravnih interesov 
posameznikov, na katere se nanašajo 

3. Ocena obsega vsaj splošni opis 
predvidenih postopkov obdelave, oceno 
tveganj za pravice in svoboščine 
posameznikov, na katere se nanašajo 
osebni podatki, ukrepe, predvidene za 
odpravo nevarnosti, zaščitne ukrepe, 
varnostne ukrepe ter mehanizme za 
zagotavljanje varstva osebnih podatkov in 
za dokazovanje skladnosti s to uredbo, ob 
upoštevanju pravic in pravnih interesov 
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osebni podatki, ter drugih zadevnih oseb. posameznikov, na katere se nanašajo 
osebni podatki, ter drugih zadevnih oseb in 
tudi sodobnih tehnologij in metod, ki 
državljanom lahko omogočijo večjo 
zasebnost.

Predlog spremembe 176

Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Upravljavec glede predvidene obdelave 
zaprosi za mnenje posameznikov, na 
katere se nanašajo osebni podatki, ali 
njihovih predstavnikov, brez poseganja v 
zaščito komercialnega ali javnega interesa 
ali varnost postopkov obdelave.

črtano

Obrazložitev

Nesorazmerno se zdi upravljavcem ne glede na zadevni sektor naložiti splošno obveznost, da 
se pred vsakršno obdelavo podatkov posvetujejo s posamezniki, na katere se nanašajo osebni 
podatki.

Predlog spremembe 177

Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Kadar je upravljavec javni organ in 
kadar obdelava izhaja iz pravne 
obveznosti v skladu s točko (c) člena 6(1), 
ki določa pravila in postopke v zvezi z 
dejavnostmi obdelave, ki jih ureja pravo 
Unije, se odstavki 1 do 4 ne uporabljajo, 
razen če država članica meni, da je treba 
tako oceno izvesti pred začetkom 
postopkov obdelave.

črtano

Predlog spremembe 178
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Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Komisija lahko določi standarde in 
postopke za izvajanje, preverjanje in 
revizijo ocene iz odstavka 3. Navedeni 
izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 
postopkom pregleda iz člena 87(2).

črtano

Predlog spremembe 179

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Komisija je v skladu s členom 86 
pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov, s katerimi podrobneje določi merila 
in zahteve za določanje visoke ravni 
posebnih nevarnosti iz točke (a) 
odstavka 2.

črtano

Predlog spremembe 180

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 bi morala 
imenovati uradno osebo za varstvo 
podatkov v vsakem primeru, kadar:

Obrazložitev

Imenovanje uradne osebe za varstvo podatkov se ne bi smelo spodbujati, če ni obvezno, da se 
s tem prepreči ustvarjanje nesorazmernih finančnih in upravnih obveznosti za organizacije, 
katerih dejavnosti ne predstavljajo velikega tveganja za zasebnost posameznika, na katerega 
se nanašajo osebni podatki.  Predlog spremembe je povezan s predlogi sprememb Evropskih 
konzervativcev in reformistov k členu 79, ki zagotavljajo, da nacionalni organi za varstvo 
podatkov upoštevajo obstoj ali neobstoj uradnih oseb za varstvo podatkov, ko odločajo o 
upravnih sankcijah, in pooblastijo nacionalne organe za varstvo podatkov, da imenujejo 
uradne osebe za varstvo podatkov kot obliko upravne sankcije.
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Predlog spremembe 181

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

črtano

Predlog spremembe 182

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.

črtano

Obrazložitev

Po črtanju točke (b) odstavka (1) ta odstavek ni več smiseln.

Predlog spremembe 183

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Upravljavec ali obdelovalec uradno 
osebo za varstvo podatkov imenuje na 
podlagi strokovnih odlik in zlasti 
strokovnega znanja o zakonodaji in 
praksah varstva podatkov ter zmožnosti za 
opravljanje nalog iz člena 37. Stopnja 
potrebnega strokovnega znanja se določi 
zlasti v skladu z izvedeno obdelavo 
podatkov in varstvom, ki ga zahtevajo 
osebni podatki, obdelani s strani 
upravljavca ali obdelovalca.

5. Upravljavec ali obdelovalec uradno 
osebo za varstvo podatkov imenuje na 
podlagi strokovnih odlik in zlasti 
strokovnega znanja o zakonodaji in 
praksah varstva podatkov ter zmožnosti za 
opravljanje nalog iz člena 37. Stopnja 
potrebnega strokovnega znanja se določi 
zlasti v skladu z izvedeno obdelavo 
podatkov in varstvom, ki ga zahtevajo 
osebni podatki, obdelani s strani 
upravljavca ali obdelovalca. Uradna oseba 
za varstvo podatkov mora imeti za 
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izpolnitev svojih nalog dovolj delovnega 
časa in ustrezno infrastrukturo.

Predlog spremembe 184

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Upravljavec ali obdelovalec uradno 
osebo za varstvo podatkov imenuje za 
obdobje vsaj dveh let. Uradna oseba za 
varstvo podatkov se lahko ponovno 
imenuje za nadaljnja obdobja. Med 
mandatom je lahko uradna oseba za 
varstvo podatkov razrešena samo, če več 
ne izpolnjuje pogojev, zahtevanih za 
opravljanje njegovih nalog.

7. Upravljavec ali obdelovalec uradno 
osebo za varstvo podatkov imenuje za 
obdobje vsaj dveh let. Uradna oseba za 
varstvo podatkov se lahko ponovno 
imenuje za nadaljnja obdobja.

Obrazložitev

Podobno kot za drugo osebje bi morala obstajati možnost tudi za odpustitev uradne osebe za 
varstvo podatkov, če ne opravlja nalog, ki jih določi uprava. Uprava odloča, ali je z osebo, ki 
jo je zaposlila, zadovoljna ali ne.

Predlog spremembe 185

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

10. Posamezniki, na katere se nanašajo 
osebni podatki, lahko z uradno osebo za 
varstvo podatkov stopijo v stik glede vseh 
vprašanj, povezanih z obdelavo njihovih 
osebnih podatkov, in zahtevajo 
uveljavljanje pravic na podlagi te uredbe.

10. Posamezniki, na katere se nanašajo 
osebni podatki, lahko z uradno osebo za 
varstvo podatkov stopijo v stik glede vseh 
vprašanj, povezanih z uveljavljanjem 
pravic na podlagi te uredbe.

Predlog spremembe 186

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 11
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

11. Komisija je v skladu s členom 86 
pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov, s katerimi podrobneje določi merila 
in zahteve za temeljne dejavnosti 
upravljavca ali obdelovalca iz točke (c) 
odstavka 1 ter merila za strokovne odlike 
uradne osebe za varstvo podatkov iz 
odstavka 5.

črtano

Obrazložitev

Te nadaljnje specifikacije niso potrebne.

Predlog spremembe 187

Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija je v skladu s členom 86 
pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov, s katerimi podrobneje določi merila 
in zahteve glede nalog, potrjevanja, 
položaja, pooblastil in sredstev uradne 
osebe za varstvo podatkov iz odstavka 1.

črtano

Obrazložitev

Te nadaljnje specifikacije niso potrebne.

Predlog spremembe 188

Predlog uredbe
Člen 41 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) načelo pravne države, ustrezno veljavno 
zakonodajo, tako splošno kot sektorsko, 
tudi glede javne varnosti, obrambe, 
nacionalne varnosti in kazenskega prava, 
poklicnih pravil in varnostnih ukrepov, ki 

(a) načelo pravne države, ustrezno veljavno 
zakonodajo, tako splošno kot sektorsko, 
tudi glede javne varnosti, obrambe, 
nacionalne varnosti in kazenskega prava, 
poklicnih pravil in varnostnih ukrepov, ki 
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se upoštevajo v navedeni državi ali 
mednarodni organizaciji, prav tako
učinkovite in izvršljive pravice, vključno z 
učinkovitim upravnim in sodnim varstvom 
za posameznike, na katere se nanašajo 
osebni podatki, zlasti za tiste posameznike, 
na katere se nanašajo osebni podatki, ki 
imajo stalno prebivališče v Uniji in katerih 
osebni podatki se prenašajo;

se upoštevajo v navedeni državi ali 
mednarodni organizaciji, sodno prakso ter
učinkovite in izvršljive pravice, vključno z 
učinkovitim upravnim in sodnim varstvom 
za posameznike, na katere se nanašajo 
osebni podatki, zlasti za tiste posameznike, 
na katere se nanašajo osebni podatki, ki 
imajo stalno prebivališče v Uniji in katerih 
osebni podatki se prenašajo;

Obrazložitev

V nekaterih državah ima sodna praksa velik pomen (npr. v državah občega prava).
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Predlog uredbe
Člen 41 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Komisija v Uradnem listu Evropske 
unije objavi seznam navedenih tretjih 
držav, ozemeljskih enot, sektorjev za 
obdelavo v tretji državi in mednarodnih 
organizacij, v zvezi s katerimi je sprejela 
sklep, da zagotavljajo ustrezno raven 
varstva oziroma je ne zagotavljajo.

7. Komisija v Uradnem listu Evropske 
unije in na svoji spletni strani objavi 
seznam navedenih tretjih držav, 
ozemeljskih enot, sektorjev za obdelavo v 
tretji državi in mednarodnih organizacij, v 
zvezi s katerimi je sprejela sklep, da 
zagotavljajo ustrezno raven varstva 
oziroma je ne zagotavljajo.

Obrazložitev

Spletno stran je lažje posodabljati in, v veliko primerih, poiskati.
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Predlog uredbe
Člen 42 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Če Komisija ni sprejela nobenega sklepa 
v skladu s členom 41, lahko upravljavec ali 
obdelovalec osebne podatke prenese v 
tretjo državo ali mednarodno organizacijo 
samo, če je v zvezi z varstvom osebnih 

1. Če Komisija ni sprejela nobenega sklepa 
v skladu s členom 41, lahko upravljavec ali 
obdelovalec osebne podatke prenese v 
tretjo državo ali mednarodno organizacijo 
samo, če je v zvezi z varstvom osebnih 
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podatkov v pravno zavezujočem aktu 
navedel ustrezne zaščitne ukrepe.

podatkov v pravno zavezujočem aktu 
navedel ustrezne zaščitne ukrepe in, če je 
ustrezno, po opravljeni oceni učinka, s 
katero upravljavec ali obdelovalec 
zagotovi, da prejemnik podatkov v tretji 
državi vzdržuje visoke standarde 
varovanja podatkov.

Obrazložitev

V skladu s predlogi sprememb Evropskih konzervativcev in reformistov, ki skušajo 
upravljavce spodbuditi k visokim standardom varovanja podatkov z opravljanjem neobvezne 
ocene učinka.
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Predlog uredbe
Člen 42 – odstavek 2 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) standardnimi določili o varstvu 
podatkov, ki so bila sprejeta v skladu s 
točkama (a) in (b), med upravljavcem in 
obdelovalcem podatkov ter prejemnikom 
podatkov, ki je v tretji državi, ki lahko 
vključujejo splošne pogoje za nadaljnje 
prenose prejemnikom, ki so v tretjih 
državah;

Obrazložitev

V študiji tematskega sektorja Parlamenta o reformi svežnja za varstvo podatkov je 
poudarjeno, da se uporaba standardnih klavzul v predlagani uredbi ne širi na sporazume med 
obdelovalci in podobdelovalci. Ta vrzel bi lahko precej prikrajšala podjetja in zagonska 
podjetja EU, ki se ukvarjajo z novimi tehnologijami. Predlog spremembe skuša zapolniti to 
vrzel.
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Predlog uredbe
Člen 44 – odstavek 1 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) je prenos potreben zaradi pravnih (h) je prenos potreben zaradi pravnih 
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interesov, za katere si prizadeva 
upravljavec ali obdelovalec in ki jih ni 
mogoče šteti za pogoste ali množične, ter 
kadar je upravljavec ali obdelovalec ocenil 
vse okoliščine prenosa podatkov ali niza 
prenosov podatkov in na podlagi te ocene 
po potrebi predvidel ustrezne zaščitne 
ukrepe za varstvo osebnih podatkov.

interesov, za katere si prizadeva 
upravljavec ali obdelovalec in ki jih ni 
mogoče šteti za pogoste ali množične ali, 
pred takim prenosom, so osebni podatki že 
objavljeni v tretji državi, ter kadar je 
upravljavec ali obdelovalec ocenil vse 
okoliščine prenosa podatkov ali niza 
prenosov podatkov in na podlagi te ocene 
po potrebi predvidel ustrezne zaščitne 
ukrepe za varstvo osebnih podatkov.

Predlog spremembe 193

Predlog uredbe
Člen 44 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Komisija je v skladu s členom 86 
pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov, s katerimi podrobneje določi 
„pomembne javne interese“ v smislu
točke (d) odstavka 1 ter merila in zahteve 
za ustrezne zaščitne ukrepe iz točke (h) 
odstavka 1.

črtano
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Predlog uredbe
Člen 62

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 62 črtano
Izvedbeni akti

Komisija lahko sprejme izvedbene akte, s 
katerimi:
(a) sprejme sklep glede pravilne uporabe 
te uredbe v skladu z njenimi cilji in 
zahtevami glede zadev, o katerih jo 
obvestijo nadzorni organi v skladu s 
členom 58 ali 61, glede zadeve, v zvezi s 
katero je bil sprejet obrazloženi sklep v 
skladu s členom 60(1), ali glede zadeve, v 
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zvezi s katero nadzorni organ ne predloži 
osnutka ukrepa in je ta nadzorni organ 
navedel, da ne namerava upoštevati 
mnenja Komisije, sprejetega v skladu s 
členom 59;
(b) v roku iz člena 59(1) sprejme sklep, ali 
bo osnutke standardnih določil o varstvu 
podatkov iz točke (d) člena 58(2) 
razglasila za splošno veljavne; 
(c) določi oblike zapisa in postopke za 
uporabo mehanizma za skladnost iz tega 
oddelka; 
(d) določi ureditev za izmenjavo 
informacij z elektronskimi sredstvi med 
nadzornimi organi ter med nadzornimi 
organi in Evropskim odborom za varstvo 
podatkov, zlasti standardizirano obliko iz 
člena 58(5), (6) in (8). 
Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v 
skladu s postopkom pregleda iz 
člena 87(2). 
2. Komisija na podlagi ustrezno 
utemeljenih nujnih razlogov v zvezi z 
interesi posameznikov, na katere se 
nanašajo osebni podatki, v primerih iz 
točke (a) odstavka 1 sprejme izvedbene 
akte v skladu s postopkom iz člena 87(3), 
ki se začnejo uporabljati takoj. Ti akti 
ostanejo veljavni največ 12 mesecev.
3. Nesprejetje ali sprejetje ukrepa na 
podlagi tega oddelka ne posega v noben 
drug ukrep Komisije na podlagi Pogodb.

Obrazložitev

Preobremenjevanje Komisije s temi nalogami ni smiselno, saj jih lahko učinkoviteje izvede 
Evropski odbor za varstvo podatkov.
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Predlog uredbe
Člen 63 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 63a
Pritožbeni postopki

(1) Brez poseganja v pristojnosti 
Evropskega sodišča lahko Evropski odbor 
za varstvo podatkov izda zavezujoče 
mnenje, če:
(a) posameznik, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, ali upravljavec podatkov 
vloži pritožbo zaradi neskladne uporabe te 
uredbe v državah članicah, ali
(b) če je bil osnutek ukrepa pristojnega 
organa deležen celotnega mehanizma za 
skladnost, opisanega v tem razdelku, 
vendar pri tem ni bilo ugotovljeno, da je 
skladen z uporabo te uredbe v vsej EU.
(2) Evropski odbor za varstvo podatkov 
pred izdajo takega mnenja upošteva vse 
informacije, ki jih ima na voljo organ za 
varstvo podatkov, vključno s stališčem 
zainteresiranih strani.

Obrazložitev

Ne glede na pristojnost organa za varstvo podatkov v državi glavnega sedeža je potreben 
dodatni ukrep, da se na celotnem enotnem trgu zagotovi skladnost v zvezi z osamljenim 
primerom ukrepa, ki je tako sporen, da celo z mehanizmom za skladnost ni bilo mogoče 
doseči vsesplošnega soglasja.
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Predlog uredbe
Člen 66 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) poda mnenja o osnutkih odločitev 
nadzornih organov v skladu z 
mehanizmom za skladnost iz člena 57;

(d) poda mnenja o osnutkih odločitev 
nadzornih organov v skladu z 
mehanizmom za skladnost iz členov 57 in 
63(a);
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Obrazložitev

Ta predlog spremembe je skladen z novim členom 63(a).
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Predlog uredbe
Člen 73 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Brez poseganja v vsako drugo pravno 
sredstvo v upravnem ali sodnem postopku 
ima vsak posameznik, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, pravico, da pri 
nadzornem organu v kateri koli državi 
članici vloži pritožbo, če meni, da obdelava 
osebnih podatkov v zvezi z njim ni skladna 
s to uredbo.

1. Brez poseganja v vsako drugo pravno 
sredstvo v upravnem ali sodnem postopku 
ima vsak posameznik, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, pravico, da pri 
nadzornem organu v kateri koli državi 
članici vloži pritožbo, če meni, da obdelava 
osebnih podatkov v zvezi z njim ni skladna 
s to uredbo. Pritožba ne bi smela nalagati 
stroškov posamezniku, na katerega se 
nanašajo osebni podatki.
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Predlog uredbe
Člen 73 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Vsak organ, organizacija ali združenje, 
katerega cilj je zaščita pravic in interesov 
posameznikov, na katere se nanašajo 
osebni podatki, v zvezi z varstvom njihovih 
osebnih podatkov in ki je ustanovljen v 
skladu z zakonodajo države članice, ima 
pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem 
organu v kateri koli državi članici v imenu 
enega ali več posameznikov, na katere se 
nanašajo osebni podatki, če meni, da so 
bile zaradi obdelave osebnih podatkov 
kršene pravice posameznika, na katerega 
se nanašajo osebni podatki, iz te uredbe.

črtano
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Predlog uredbe
Člen 74 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsaka fizična ali pravna oseba ima 
pravico do pravnega sredstva v sodnem 
postopku zoper odločitve nadzornega 
organa v zvezi z njo.

1. Brez poseganja v postopek iz 
člena 63(a)(novo) ima vsaka fizična ali 
pravna oseba, vključno z vsakim 
upravljavcem in obdelovalcem podatkov,
pravico do pravnega sredstva v sodnem 
postopku zoper odločitve nadzornega 
organa, ki so povezane z njo ali vplivajo 
nanjo.

Obrazložitev

Predlog spremembe je nujen za razjasnitev osnovnega načela, v skladu s katerim imajo 
upravljavci podatkov pravico do pravnega sredstva, če jih prizadenejo odločitve 
nacionalnega organa, čeprav sami niso neposredni predmet odločitve.
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Predlog uredbe
Člen 74 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Posameznik, na katerega se nanašajo 
osebni podatki in odločitev nadzornega 
organa v državi članici, ki ni država 
članica, v kateri ima ta posameznik 
običajno prebivališče, lahko od 
nadzornega organa v državi članici, v 
kateri ima svoje običajno prebivališče, 
zahteva, da v njegovem imenu začne 
postopek zoper pristojni nadzorni organ v 
drugi državi članici.

črtano

Obrazložitev

Ta možnost ne prinaša dodane vrednosti državljanom in lahko ogrozi dober potek 
sodelovanja nadzornih organov v okviru mehanizma za skladnost.
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Predlog uredbe
Člen 76 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsak organ, organizacija ali združenje 
iz člena 73(2) ima pravico do 
uveljavljanja pravic iz členov 74 in 75 v 
imenu enega ali več posameznikov, na 
katere se nanašajo osebni podatki.

črtano
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Predlog uredbe
Člen 77 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsak posameznik, ki je utrpel škodo 
zaradi nezakonitega postopka obdelave ali 
dejanja, ki je nezdružljivo s to uredbo, ima 
pravico od upravljavca ali obdelovalca 
dobiti odškodnino za nastalo škodo.

1. Vsak posameznik, ki je utrpel 
materialno ali nematerialno škodo zaradi 
nezakonitega postopka obdelave, tudi 
uvrstitve na črni seznam, ali dejanja, ki je 
nezdružljivo s to uredbo, ima pravico od 
upravljavca ali obdelovalca dobiti 
odškodnino za nastalo škodo in kakršno 
koli duševno trpljenje.
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Predlog uredbe
Člen 78 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice določijo pravila o 
kazenskih sankcijah, ki se uporabljajo za 
kršitve določb te uredbe, in sprejmejo vse 
ukrepe, potrebne za zagotovitev njihovega 
izvajanja, tudi kadar upravljavec ni izpolnil 
obveznosti glede imenovanja predstavnika. 
Določene kazenske sankcije morajo biti 
učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

1. Države članice določijo pravila o 
kazenskih sankcijah, ki se uporabljajo za 
kršitve določb te uredbe, in sprejmejo vse 
ukrepe, potrebne za zagotovitev njihovega 
izvajanja, tudi kadar upravljavec ni izpolnil 
obveznosti glede imenovanja predstavnika. 
Določene kazenske sankcije morajo biti 
učinkovite, dosledne, sorazmerne in 
odvračilne.
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Obrazložitev

Kazni je treba dosledno uporabljati po vsej Evropski uniji.
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Predlog uredbe
Člen 79 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsak nadzorni organ je pooblaščen za 
izrekanje upravnih sankcij v skladu s tem 
členom.

1. Vsak pristojni nadzorni organ je 
pooblaščen za izrekanje upravnih sankcij v 
skladu s tem členom.
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Predlog uredbe
Člen 79 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Upravna sankcija mora biti v vsakem 
posameznem primeru učinkovita, 
sorazmerna in odvračilna. Znesek upravne 
kazni se določi glede na naravo, težo in 
trajanje kršitve, namerno ali malomarno 
naravo kršitve, stopnjo odgovornosti 
fizične ali pravne osebe in prejšnje kršitve 
te osebe, tehnične in organizacijske ukrepe 
ter postopke, uvedene v skladu s 
členom 23, in stopnjo sodelovanja z 
nadzornim organom pri odpravljanju 
kršitve.

2. Upravna sankcija mora biti v vsakem 
posameznem primeru učinkovita, 
sorazmerna, nediskriminatorna in 
odvračilna. Znesek upravne kazni se določi 
glede na naravo, težo in trajanje kršitve, 
namerno ali malomarno naravo kršitve, 
posebno vrsto osebnih podatkov, stopnjo 
škode ali tveganja škode, ustvarjeno s 
kršitvijo, stopnjo odgovornosti fizične ali 
pravne osebe in prejšnje kršitve te osebe, 
tehnične in organizacijske ukrepe ter 
postopke, uvedene v skladu s členom 23, in 
stopnjo sodelovanja z nadzornim organom 
pri odpravljanju kršitve. Če je primerno, je 
organ za varstvo podatkov pooblaščen 
tudi, da od organa, organizacije ali 
združenja zahteva imenovanje uradne 
osebe za varstvo podatkov, če se ta za 
imenovanje prvotno ni odločil. 

Obrazložitev

S predlogom spremembe se skuša zagotoviti, da si bodo namerne ali brezobzirne kršitve 
prislužile večje sankcije kot kršitve iz malomarnosti. Sveženj predlogov sprememb, povezan z 



PE496.497v02-00 106/119 AD\924645SL.doc

SL

upravnimi sankcijami, si prizadeva zagotoviti, da bo kazen sorazmerna z ravnanjem in bodo 
najhujše sankcije rezervirane za najhujše kršitve. Možnost, da organ za varstvo podatkov 
zahteva imenovanje uradne osebe za varstvo podatkov, je tudi namenjena zagotovitvi 
sorazmernosti sankcij.
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Predlog uredbe
Člen 79 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Oteževalni dejavniki vključujejo zlasti:
(a) ponavljajoče se kršitve z brezobzirnim 
neupoštevanjem prava, ki se uporablja;
(b) zavrnitev sodelovanja v izvršilnem 
postopku ali oviranje tega postopka;
(c) kršitve, ki so namerne, resne in bi 
lahko povzročile precejšnjo škodo;
(d) neizvedbo ocene učinka v zvezi z 
varstvom podatkov;
(e) neimenovanje uradne osebe za varstvo 
podatkov.
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Predlog uredbe
Člen 79 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. Olajševalni dejavniki vključujejo:
(a) ukrepe, ki jih sprejme fizična ali 
pravna oseba, da bi zagotovila skladnost z 
ustreznimi obveznostmi;
(b) resnično negotovost glede tega, ali 
dejavnost predstavlja kršitev ustreznih 
obveznosti;
(c) takojšnje prenehanje kršitve ob 
seznanitvi z njo;
(d) sodelovanje v izvršilnih postopkih;
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(e) izvedbo ocene učinka v zvezi z 
varstvom podatkov;
(f) imenovanje uradne osebe za varstvo 
podatkov.
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Predlog uredbe
Člen 79 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Nadzorni organ izreče denarno kazen v 
višini do 250.000 EUR, oziroma v primeru 
podjetja do 0,5 % njegovega skupnega 
letnega prometa, vsakomur, ki namerno 
ali malomarno:

črtano

(a) ne zagotovi mehanizmov za zahteve 
posameznikov, na katere se nanašajo 
osebni podatki, ali pa posameznikom, na 
katere se nanašajo osebni podatki, ne 
odgovori takoj ali v zahtevani obliki v 
skladu s členom 12(1) in (2);
(b) zaračuna pristojbino za informacije ali 
odgovore na zahteve posameznikov, na 
katere se nanašajo osebni podatki, in pri 
tem krši člen 12(4).

Obrazložitev

Glej člen 79(3).
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Predlog uredbe
Člen 79 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Nadzorni organ izreče denarno kazen v 
višini do 500 000 EUR, oziroma v primeru 
podjetja do 1 % njegovega skupnega 
letnega prometa, vsakomur, ki namerno 
ali malomarno:

črtano
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(a) posamezniku, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, ne zagotovi informacij ali 
ne zagotovi popolnih informacij ali ne 
zagotovi informacij na dovolj pregleden 
način v skladu s členom 11, členom 12(3) 
in členom 14;
(b) posamezniku, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, ne zagotovi dostopa ali ne 
popravi osebnih podatkov v skladu s 
členoma 15 in 16 ali relevantnih 
informacij ne sporoči prejemniku v skladu 
s členom 13;
(c) ne upošteva pravice biti pozabljen ali 
pravice do izbrisa ali ne vzpostavi 
mehanizmov, s katerimi bi zagotovil 
upoštevanje rokov, ali ne sprejme vseh 
potrebnih ukrepov za obveščanje tretjih 
oseb, da posameznik, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, zahteva, da 
izbrišejo morebitne povezave do osebnih 
podatkov ali kopije osebnih podatkov v 
skladu s členom 17;
(d) ne zagotovi kopije osebnih podatkov v 
elektronski obliki ali posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, 
ovira pri prenosu osebnih podatkov v 
drugo aplikacijo in pri tem krši člen 18; 
(e) ne določi zadevnih odgovornosti z 
drugimi upravljavci v skladu s členom 24 
ali jih ne določi v zadostni meri;
(f) ne ohrani dokumentacije v skladu s 
členom 28, členom 31(4) in členom 44(3);
(g) v primerih, kadar ne gre za obdelavo 
posebnih vrst podatkov, ne upošteva pravil 
glede svobode izražanja ali pravil o 
obdelavi v okviru zaposlitve ali pogojev 
glede obdelave v zgodovinske, statistične 
in znanstvenoraziskovalne namene v 
skladu s členi 80, 82 in 83.

Obrazložitev

Glej člen 79(3).
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Predlog spremembe 210

Predlog uredbe
Člen 79 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Nadzorni organ izreče denarno kazen v 
višini do 1 000 000 EUR, oziroma v 
primeru podjetja do 2 % njegovega 
skupnega letnega prometa, vsakomur, ki 
namerno ali malomarno:

črtano

(a) obdeluje osebne podatke brez kakršne 
koli ali nezadostne pravne podlage za 
obdelavo ali ne izpolnjuje pogojev glede 
privolitve v skladu s členi 6, 7 in 8;
(b) obdeluje posebne vrste podatkov ter pri 
tem krši člena 9 in 81;
(c) ne upošteva ugovora ali zahteve v 
skladu s členom 19;
(d) ne izpolnjuje pogojev v zvezi z ukrepi 
na podlagi oblikovanja profilov v skladu s 
členom 20; 
(e) ne sprejme notranjih politik ali ne 
izvede ustreznih ukrepov za zagotavljanje 
in dokazovanje skladnosti v skladu s 
členi 22, 23 in 30;
(f) ne imenuje predstavnika v skladu s 
členom 25;
(g) obdeluje ali da navodilo za obdelavo 
osebnih podatkov in pri tem krši 
obveznosti v zvezi z obdelavo v imenu 
upravljavca v skladu s členoma 26 in 27;
(h) nadzornega organa ali posameznika, 
na katerega se nanašajo osebni podatki, 
ne opozori ali ne obvesti o kršitvi varnosti 
osebnih podatkov v skladu s členoma 31 
in 32 oziroma to obvestilo ni pravočasno 
ali popolno;
(i) ne izvede ocene učinka o varstvu 
podatkov ali obdeluje osebne podatke brez 
predhodne odobritve ali predhodnega 
posvetovanja z nadzornim organom v 
skladu s členoma 33 in 34;
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(j) ne imenuje uradne osebe za varstvo 
podatkov ali ne zagotovi pogojev za 
opravljanje nalog v skladu s členi 35, 36 
in 37;
(k) zlorabi pečat ali označbo za varstvo 
podatkov v smislu člena 39;
(l) izvede ali naroči prenos podatkov v 
tretjo državo ali mednarodno 
organizacijo, ki ga ne dovoljuje noben 
sklep o ustreznosti ali ustrezni zaščitni 
ukrepi, ali z odstopanjem od členov 40 do 
44;
(m) ne upošteva odredbe ali začasne ali 
dokončne prepovedi obdelave ali 
prekinitve prenosa podatkov s strani 
nadzornega organa v skladu s 
členom 53(1); 
(n) ne izpolni obveznosti glede pomoči ali 
odgovora ali zagotavljanja relevantnih 
informacij ali odobritve dostopa v prostore 
nadzornemu organu v skladu s 
členom 28(3), členom 29, členom 34(6) in 
členom 53(2);
(o) ne upošteva pravil glede varovanja 
poklicne molčečnosti v skladu s 
členom 84.

Obrazložitev

Glej člen 79(3).

Predlog spremembe 211

Predlog uredbe
Člen 79 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Komisija je v skladu s členom 86 
pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov, s katerimi ob upoštevanju meril iz 
odstavka 2 posodobi zneske upravnih 
kazni iz odstavkov 4, 5 in 6.

črtano
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Obrazložitev

Glej člen 79(3).

Predlog spremembe 212

Predlog uredbe
Člen 81 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. V mejah te uredbe in v skladu s 
točko (h) člena 9(2) mora obdelava osebnih 
podatkov v zvezi z zdravjem potekati na 
podlagi zakonodaje Unije ali zakonodaje 
držav članic, ki zagotavlja ustrezne in 
posebne ukrepe za varovanje pravnih 
interesov posameznika, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, in biti potrebna:

1. V mejah te uredbe in v skladu s 
točko (h) člena 9(2) mora obdelava osebnih 
podatkov v zvezi z zdravjem potekati na 
podlagi zakonodaje Unije ali zakonodaje 
držav članic, ki zagotavlja ustrezne, 
dosledne in posebne ukrepe za varovanje 
pravnih interesov posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, in biti 
potrebna:

Obrazložitev

Z uvedbo zahteve po doslednosti se zmanjša stopnja prostosti zakonodaje držav članic , kar je 
v skladu s ciljem enotnega trga.

Predlog spremembe 213

Predlog uredbe
Člen 81 – 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 druge 
javne interese na področju javnega 
zdravja, kakor je navedeno v točki (b)
odstavka 1, ter merila in zahteve za 
zaščitne ukrepe za obdelavo osebnih 
podatkov v namene iz odstavka 1.

črtano

Obrazložitev

Te nadaljnje specifikacije niso potrebne.
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Predlog spremembe 214

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 mejah te uredbe lahko države članice 
z zakonom ali kolektivno pogodbo med 
delodajalci in delavci 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, 
kazenskih obsodb in za namene 
individualnega ali kolektivnega izvajanja 
in uživanja pravic in ugodnosti, povezanih 
z zaposlitvijo, ter za namene prekinitve 
delovnega razmerja. Ta uredba mora v 
skladu z načeli iz člena 5, spoštovati 
kolektivne pogodbe o decentraliziranem 
urejanju obdelave podatkov delodajalca, 
sklenjene v skladu s to uredbo.

Predlog spremembe 215

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. Ta uredba priznava vloge socialnih 
partnerjev. V državah članicah, v katerih 
je urejanje plač in drugih delovnih 
pogojev prepuščeno stranem na trgu dela 
prek kolektivnih pogodb, je treba pri 
uporabi člena 6(1)(f) posebej upoštevati 
obveznosti in pravice socialnih partnerjev 
iz kolektivnih pogodb.
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Predlog spremembe 216

Predlog uredbe
Člen 83 – 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 za obdelavo osebnih podatkov 
za namene iz odstavkov 1 in 2 ter 
morebitne potrebne omejitve glede pravic 
do obveščenosti posameznika, na katerega 
se nanašajo osebni podatki, in njegovega 
dostopa, ter podrobneje določi pogoje in 
zaščitne ukrepe za pravice posameznika, 
na katerega se nanašajo osebni podatki, v 
teh okoliščinah.

črtano

Obrazložitev

Te nadaljnje specifikacije niso potrebne.

Predlog spremembe 217

Predlog uredbe
Člen 83 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Države članice lahko sprejmejo 
posebne ukrepe za obdelavo osebnih 
podatkov v zgodovinske, statistične ali 
znanstvene namene, pri tem pa upoštevajo 
določbe iz odstavkov 1 in 2 tega člena ter 
Listino Evropske unije o temeljnih 
pravicah.

Predlog spremembe 218

Predlog uredbe
Člen 83 – odstavek 3 b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3b. Država članica, ki sprejme posebne 
ukrepe v skladu s členom 83(3a), mora 
Komisijo obvestiti o sprejetih ukrepih pred 
datumom iz člena 91(2) in nemudoma 
obvestiti Komisijo o morebitnih poznejših 
spremembah ukrepov.

Predlog spremembe 219

Predlog uredbe
Člen 84 – 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 predpisih, ki jih sprejme v skladu 
z odstavkom 1, da bi lahko Komisija 
preverila skladnost z drugimi predpisi 
držav članic, in sicer najpozneje do datuma 
iz člena 91(2), nemudoma pa tudi o vseh 
nadaljnjih spremembah teh predpisov.

Obrazložitev

Za uresničevanje enotnega trga je potrebna dosledna uporaba veljavne uredbe.

Predlog spremembe 220

Predlog uredbe
Člen 86 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pooblastilo iz člena 6(5), člena 8(3), 
člena 9(3), člena 12(5), člena 14(7), 
člena 15(3), člena 17(9), člena 20(6), 
člena 22(4), člena 23(3), člena 26(5), 
člena 28(5), člena 30(3), člena 31(5), 
člena 32(5), člena 33(6), člena 34(8), 
člena 35(11), člena 37(2), člena 39(2), 
člena 43(3), člena 44(7), člena 79(6), 
člena 81(3), člena 82(3) in člena 83(3) se 
na Komisijo prenese za nedoločen čas od 

2. Pooblastilo iz člena 8(3), člena 9(3), 
člena 12(5), člena 20(5), člena 23(3), člena 
30(3), člena 33(6), člena 34(8), člena 
39(2), člena 43(3), člena 44(7), člena 79(7) 
in člena 82(3) se na Komisijo prenese za 
nedoločen čas od dne začetka veljavnosti te 
uredbe.
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dne začetka veljavnosti te uredbe.

Obrazložitev

Uskladiti je treba predloge sprememb, ki to pooblastilo črtajo. Pri popravku tega odstavka je 
bila odkrita tipkarska napaka.

Predlog spremembe 221

Predlog uredbe
Člen 86 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Evropski parlament ali Svet lahko kadar 
koli prekliče pooblastilo iz člena 6(5), 
člena 8(3), člena 9(3), člena 12(5), 
člena 14(7), člena 15(3), člena 17(9), 
člena 20(6), člena 22(4), člena 23(3), 
člena 26(5), člena 28(5), člena 30(3), 
člena 31(5), člena 32(5), člena 33(6), 
člena 34(8), člena 35(11), člena 37(2), 
člena 39(2), člena 43(3), člena 44(7), 
člena 79(6), člena 81(3), člena 82(3) in 
člena 83(3). S sklepom o preklicu preneha 
veljati pooblastilo iz navedenega sklepa. 
Preklic začne veljati dan po objavi sklepa v 
Uradnem listu Evropske unije ali na 
poznejši datum, ki je v njem naveden. 
Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih 
delegiranih aktov.

3. Evropski parlament ali Svet lahko kadar 
koli prekliče pooblastilo iz člena 8(3), 
člena 9(3), člena 12(5), člena 20(5), člena 
23(3), člena 30(3), člena 33(6), člena 
34(8), člena 39(2), člena 43(3), člena 
44(7), člena 79(7) in člena 82(3). S 
sklepom o preklicu preneha veljati 
pooblastilo iz navedenega sklepa. Preklic 
začne veljati dan po objavi sklepa v 
Uradnem listu Evropske unije ali na 
poznejši datum, ki je v njem naveden. 
Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih 
delegiranih aktov.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe dopolnjuje predloge spremembe, ki to pooblastilo črtajo. Pri 
popravku tega člena je bila odkrita tipkarska napaka.

Predlog spremembe 222

Predlog uredbe
Člen 86 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Delegirani akt, sprejet v skladu s 
členom 6(5), členom 8(3), členom 9(3), 

5. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 
8(3), členom 9(3), členom 12(5), členom 
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členom 12(5), členom 14(7), členom 15(3), 
členom 17(9), členom 20(6), 
členom 22(4), členom 23(3), členom 26(5), 
členom 28(5), členom 30(3), členom 31(5), 
členom 32(5), členom 33(6), členom 34(8), 
členom 35(11), členom 37(2), 
členom 39(2), členom 43(3), členom 44(7), 
členom 79(6), členom 81(3), členom 82(3) 
in členom 83(3), začne veljati le, če mu 
Evropski parlament ali Svet v dveh 
mesecih od obvestila, ki sta ga prejela v 
zvezi z navedenim aktom, ne nasprotujeta 
ali če sta pred iztekom navedenega roka 
oba obvestila Komisijo, da mu ne bosta 
nasprotovala. Navedeni rok se na pobudo 
Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša 
za dva meseca.

20(5), členom 23(3), členom 30(3), členom 
33(6), členom 34(8), členom 39(2), členom 
43(3), členom 44(7), členom 79(7) in
členom 82(3), začne veljati le, če mu 
Evropski parlament ali Svet v dveh 
mesecih od obvestila, ki sta ga prejela v 
zvezi z navedenim aktom, ne nasprotujeta 
ali če sta pred iztekom navedenega roka 
oba obvestila Komisijo, da mu ne bosta 
nasprotovala. Navedeni rok se na pobudo 
Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša 
za dva meseca.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben za zagotovitev učinkovitosti predlogov sprememb, ki 
črtajo pooblastilo, omenjeno na začetku tega člena.

Predlog spremembe 223

Predlog uredbe
Člen 86 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Komisija se pri sprejemanju aktov iz 
tega člena zavzema za tehnološko 
nevtralnost.

Predlog spremembe 224

Predlog uredbe
Člen 89 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. V zvezi s fizičnimi ali pravnimi 
osebami, za katere velja obveznost 
poročanja o kršitvi varnosti osebnih 
podatkov iz Direktive 2002/58/ES, kot je 
bila spremenjena z Direktivo 2009/136/ES 
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v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, 
povezano z zagotavljanjem javno 
dostopnih elektronskih komunikacijskih 
storitev, ta uredba ne nalaga dodatnih 
obveznosti glede obveščanja nadzornega 
organa o kršitvi varnosti osebnih 
podatkov ali glede postopka o obveščanju 
posameznikov, na katere se nanašajo 
osebni podatki, o kršitvi. Taka fizična ali 
pravna oseba obvešča o kršitvah varnosti 
osebnih podatkov, ki zadevajo vse osebne 
podatke, za katere je oseba upravljavec, v 
skladu s postopkom o obveščanju glede 
kršitve varnosti osebnih podatkov, 
določenim v Direktivi 2002/58/ES, kot je 
bila spremenjena z Direktivo 
2009/136/ES. 

Obrazložitev

Novi odstavek določa, da za ponudnike elektronskih komunikacijskih storitev velja enoten 
režim obveščanja za vse kršitve, povezane s podatki, ki jih obdelujejo, ne pa več režimov glede 
na storitev, ki jo zagotavljajo, ali shranjene podatke. Tako bi zagotovili enake konkurenčne 
pogoje med akterji v tem sektorju.

Predlog spremembe 225

Predlog uredbe
Člen 89 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Člen 1(2) Direktive 2002/58/ES se črta. 2. Člen 1(2), člen 2(9) in člen 9
Direktive 2002/58/ES se črtajo.

Obrazložitev

Predlog spremembe uvaja nujno uskladitev Direktive 2002/58/ES s to uredbo. Poleg tega 
preprečuje dvojno ureditev, ki bi lahko resno ogrozila konkurenčnost sektorjev, ki jih pokriva 
Direktiva 2002/58/ES. Splošne zahteve te uredbe, vključno z zahtevami glede ocen učinka na 
zasebnost, bodo zagotovile, da se lokacija obravnava z ustrezno skrbnostjo, ne glede na vir 
ali sektor ustreznega upravljavca podatkov.

Predlog spremembe 226
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Predlog uredbe
Člen 90 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Delegirane in izvedbene akte, ki jih 
sprejme Komisija, morata Parlament in 
Svet oceniti vsaki dve leti.
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