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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 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Varstvo posameznikov bi moralo biti 
tehnološko nevtralno in neodvisno od 
uporabljenih metod, sicer bi to ustvarilo 
resno tveganje izogibanja izpolnjevanju 
obveznosti. Varstvo posameznikov bi 
moralo veljati za obdelavo osebnih 
podatkov s samodejnimi sredstvi in za 
ročno obdelavo, če podatki sestavljajo del 
zbirke ali so namenjeni oblikovanju dela 
zbirke. Zapisi ali nizi zapisov in njihove 
naslovnice, ki niso strukturirani v skladu 
s posebnimi merili, ne bi smeli spadati na 
področje uporabe te uredbe.

(13) Varstvo posameznikov bi moralo biti 
tehnološko nevtralno in neodvisno od 
uporabljenih metod, sicer bi to ustvarilo 
resno tveganje izogibanja izpolnjevanju 
obveznosti. Varstvo posameznikov bi 
moralo veljati za obdelavo osebnih 
podatkov s samodejnimi sredstvi in za 
ročno obdelavo, če podatki sestavljajo del 
zbirke ali so namenjeni oblikovanju dela 
zbirke.

Or.en

Obrazložitev

Ker ta „posebna merila“ niso nikjer omenjena, bi lahko bila ta uvodna izjava zavajajoča.

Predlog spremembe 2
Predlog uredbe
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13 a) 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.
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Or.en

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
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 
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.

Or.en

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 4
Predlog uredbe
Člen 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23 a) 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.

Or.en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 5
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 
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 

(25) Privolitev bi morala biti dana izrecno s 
katero koli ustrezno metodo, 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. Privolitev je 
lahko implicitna le, če posameznik, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, 
ravna tako, da je treba določeno količino 
osebnih podatkov nujno obdelati, na 
primer pri povpraševanju po določenem 
blagu ali storitvah; v takem primeru se 
privolitev nanaša le na najmanjšo možno 
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jasna in natančna, prav tako pa ne sme biti 
po nepotrebnem moteča za uporabo 
storitve, za katero se zagotavlja.

obdelavo 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.

Or.en

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 6
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 
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.

(27) Glavni sedež upravljavca ali 
obdelovalca v Uniji bi moral biti določen v 
skladu z objektivnimi merili ter bi moral 
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.

Or.en



PA\913597SL.doc 9/55 PE496.497v01-00

SL

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 7
Predlog uredbe
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or.en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 8
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 
zvezi z obdelavo osebnih podatkov. Za 
določitev, kdaj je posameznik otrok, bi 
morala ta uredba uporabiti opredelitev iz 
Konvencije ZN o otrokovih pravicah.

(29) Otroci potrebujejo posebno varstvo 
njihovih osebnih podatkov, saj se morda
manj zavedajo nevarnosti in posledic ter 
slabše poznajo zaščitne ukrepe in pravice v 
zvezi z obdelavo osebnih podatkov. Hkrati 
se glede na povprečno večjo nagnjenost 
mladih generacij k uporabi tehnologije 
uvede razlikovanje med opredelitvijo iz 
Konvencije ZN o otrokovih pravicah in 
merilom „starosti mladoletnika“.

Or.en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je skladen s predlogom spremembe k členu 4(18).



PE496.497v01-00 10/55 PA\913597SL.doc

SL

Predlog spremembe 9
Predlog uredbe
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or.en

Obrazložitev

Sklicevanje na neravnovesje v javnem organu je treba pojasniti, saj je temu tveganju 
izpostavljena večina javnih organov, ki sodijo v področje uporabe veljavne uredbe. Na 
primer, carinski organ, ki želi pregledati blago, ki ne prihaja iz Unije, lahko to stori brez 
privolitve pošiljatelja in prejemnika, čeprav je prisotno bistveno neravnovesje in privolitev 
morda ni bila dana. „Novo“ se nanaša na običajen neobstoj retroaktivnosti zakonov.

Predlog spremembe 10
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 

(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 
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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.

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.

Or.en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 11
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, 
na katerega se nanašajo osebni podatki, dal 
svojo privolitev kot otrok, ko se ni v celoti 

(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 
posameznik, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, dal svojo privolitev kot 
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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.

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.

Or.en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 12
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 
upravljavec šteje za odgovornega, če je 
odobril objavo s strani tretje osebe.

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

Or.en
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Obrazložitev

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

Predlog spremembe 13
Predlog uredbe
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(55 a) Z delnim odstopanjem od načela iz 
prejšnje uvodne izjave je treba upoštevati 
primere, v katerih so zbrani osebni 
podatki, ki jih lahko upravljavec 
uporablja le interno, lastnina upravljavca 
podatkov. Če so v takih primerih obdelani 
podatki brez pomena za posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, 
upravljavec podatkov nima obveznosti v 
zvezi s prenosljivostjo.

Or.en

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je pojasniti predlog spremembe, ki dodaja odstavek (3a)
členu 18. Nanaša se na primer na podatke v zvezi z zgodovino nakupov posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, zbrane v široki organizirani distribucijski mreži, ali v 
zvezi z oceno kreditne sposobnosti posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki jo 
izvede finančna institucija. V takih primerih bi prenos obdelanih podatkov izkrivil 
konkurenco, saj bi novincem zagotovil prednost pred obstoječimi udeleženci.

Predlog spremembe 14
Predlog uredbe
Uvodna izjava 55 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(55 b) 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 
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prenosljivosti podatkov, medtem ko druge 
pravice, zlasti pravica do ugovora, dostopa 
in popravka, še vedno veljajo.

Or.en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 15
Predlog uredbe
Uvodna izjava 58

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(58) Vsaka fizična oseba bi morala imeti 
pravico, da ni predmet ukrepa, ki temelji na 
oblikovanju profilov s samodejno 
obdelavo. Vendar bi moral biti tak ukrep
dovoljen, kadar ga izrecno dovoljuje
zakon, kadar je sprejet med sklepanjem ali 
izvrševanjem pogodbe ali kadar je
posameznik, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, dal privolitev. V vsakem 
primeru bi morali za take postopke veljati 
ustrezni zaščitni ukrepi, vključno s 
posebnim obveščanjem posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, in 
pravico do človeškega posredovanja, 
veljati pa bi moralo tudi, da se tak ukrep ne 
sme nanašati na otroka.

(58) Vsaka fizična oseba bi morala imeti 
pravico, da ni predmet ukrepa, ki temelji na 
oblikovanju profilov s samodejno 
obdelavo. Vendar bi moral biti tak ukrep
prepovedan le, kadar to izrecno navaja
zakon, kadar ukrep ni sprejet med 
sklepanjem ali izvrševanjem pogodbe ali 
kadar posameznik, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, prekliče privolitev. V 
vsakem primeru bi morali za take postopke 
veljati ustrezni zaščitni ukrepi, vključno s 
posebnim obveščanjem posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, in 
pravico do človeškega posredovanja, 
veljati pa bi moralo tudi, da se tak ukrep ne 
sme nanašati na otroka. Če to oblikovanje 
profilov ni potrebno za sklenitev ali 
izvajanje pogodbe, bi moral imeti 
posameznik, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, vedno možnost preklica.

Or.en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe skuša pojasniti predloge sprememb k členu 20, ki spreminjajo pristop 
k oblikovanju profilov: oblikovanje profilov je dovoljeno, razen če je ugotovljeno nasprotje že 
predvidenih primerov. Uvedba preklica za oblikovanje profilov dopolnjuje okvir, kar zadeva 
varstvo potrošnikov.



PA\913597SL.doc 15/55 PE496.497v01-00

SL

Predlog spremembe 16
Predlog uredbe
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(61 a) Vgrajeno varstvo podatkov je zelo 
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.

Or.en

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 17
Predlog uredbe
Uvodna izjava 63

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(63) Kadar upravljavec, ki nima sedeža v 
Uniji, obdeluje osebne podatke 
posameznikov, na katere se nanašajo 
osebni podatki in ki stalno prebivajo v 
Uniji, ter se dejavnosti obdelave 
upravljavca nanašajo na nudenje blaga ali 
storitev takim posameznikom ali na 
spremljanje njihovega vedenja, bi moral 
upravljavec imenovati predstavnika, razen, 
če je sedež upravljavca v tretji državi, ki 
zagotavlja ustrezno raven varstva, oziroma 

(63) Kadar upravljavec, ki nima sedeža v 
Uniji, obdeluje osebne podatke 
posameznikov, na katere se nanašajo 
osebni podatki in ki stalno prebivajo v 
Uniji, ter se dejavnosti obdelave 
upravljavca nanašajo na nudenje blaga ali 
storitev takim posameznikom ali na 
spremljanje njihovega vedenja, bi moral 
upravljavec imenovati predstavnika, razen, 
če je sedež upravljavca v tretji državi, ki 
zagotavlja ustrezno raven varstva, oziroma 
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je upravljavec malo ali srednje veliko 
podjetje ali javni organ, ali pa upravljavec 
takim posameznikom blago ali storitve 
nudi samo občasno. Predstavnik bi moral 
delovati v imenu upravljavca in nanj se 
lahko obrne kateri koli nadzorni organ.

je upravljavec javni organ, ali pa 
upravljavec takim posameznikom blago ali 
storitve nudi samo občasno. Predstavnik bi 
moral delovati v imenu upravljavca in nanj 
se lahko obrne kateri koli nadzorni organ.

Or.en

Obrazložitev

Velikost upravljavca podatkov ne vpliva na varstvo posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki.

Predlog spremembe 18
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 

(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. Nato bi moral 
upravljavec, ko ugotovi, da je prišlo do 
take kršitve, 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 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, okrnitve 
ugleda ali izgube denarja. Obvestilo
nadzornemu organu bi moralo vsebovati 
opis narave kršitve varnosti osebnih 
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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.

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 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.

Or.en

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 19
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 

(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.
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preiskavo okoliščin kršitve.

Or.en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 20
Predlog uredbe
Uvodna izjava 75

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or.en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe se navezuje na predlog spremembe k členu 35(1b).

Predlog spremembe 21
Predlog uredbe
Uvodna izjava 97

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(97) Kadar obdelava osebnih podatkov v 
okviru dejavnosti ustanovitve upravljavca 

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

ali obdelovalca v Uniji poteka v več kot eni 
državi članici, bi moral biti en sam 
nadzorni organ pristojen za spremljanje 
dejavnosti upravljavca ali obdelovalca v 
vsej Uniji in sprejemati s tem povezane 
odločitve, da bi zagotovil pravno varnost in 
za take upravljavce in obdelovalce 
zmanjšal upravno breme.

Or.en

Obrazložitev

Določba o načelu „vse na enem mestu“ sama po sebi ne povečuje doslednosti. Zato je bilo 
uvedenih nekaj predlogov sprememb k ustreznim členom, da bi bila odgovornost za 
doslednost prepuščena Evropskemu odboru za varstvo podatkov.

Predlog spremembe 22
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 
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.

(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 
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 
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mehanizem ne bi smel posegati v noben 
ukrep, ki ga lahko Komisija sprejme pri 
izvajanju svojih pooblastil na podlagi 
Pogodb.

Or.en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe uvaja nov člen 63(a).

Predlog spremembe 23
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.

Or.en

Predlog spremembe 24
Predlog uredbe
Uvodna izjava 112
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(112) Vsak organ, organizacija ali 
združenje, katerega namen je varstvo 
pravic in interesov posameznikov, na 
katere se nanašajo osebni podatki, v zvezi 
z varstvom njihovih podatkov in ki je 
ustanovljen v skladu z nacionalno 
zakonodajo države članice, bi moral imeti 
pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem 
organu ali uveljavitve pravice do pravnega 
sredstva v sodnem postopku v imenu 
posameznikov, na katere se nanašajo 
osebni podatki, ali do vložitve lastne 
pritožbe, neodvisno od pritožbe 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, če meni, da je prišlo do 
kršitve varnosti osebnih podatkov.

(112) Vsak organ, organizacija ali 
združenje, katerega namen je varstvo 
pravic in interesov državljanov, bi moral 
imeti pravico do vložitve pritožbe pri 
nadzornem organu ali uveljavitve pravice 
do pravnega sredstva v sodnem postopku v 
imenu posameznikov, na katere se 
nanašajo osebni podatki, ali do vložitve 
lastne pritožbe, neodvisno od pritožbe 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, če meni, da je prišlo do 
kršitve varnosti osebnih podatkov.

Or.en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe dopolnjuje predlog spremembe k členu 73(2).

Predlog spremembe 25
Predlog uredbe
Uvodna izjava 113

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(113) Vsaka fizična ali pravna oseba bi 
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.

(113) Vsaka fizična ali pravna oseba bi 
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.

Or.en



PE496.497v01-00 22/55 PA\913597SL.doc

SL

Predlog spremembe 26
Predlog uredbe
Uvodna izjava 114

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(114) Za okrepitev sodnega varstva 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, kadar je pristojni nadzorni 
organ ustanovljen v drugi državi članici kot 
tisti, v kateri prebiva posameznik, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, lahko 
tak posameznik od katerega koli organa, 
organizacije ali združenja, katerega namen 
je varstvo pravic in interesov
posameznikov pri obdelavi njihovih 
podatkov, zahteva, da v njegovem imenu 
pred pristojnim sodiščem v drugi državi 
članici začne postopek zoper navedeni 
nadzorni organ.

Za okrepitev sodnega varstva posameznika, 
na katerega se nanašajo osebni podatki, 
kadar je pristojni nadzorni organ 
ustanovljen v drugi državi članici kot tisti, 
v kateri prebiva posameznik, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, lahko tak 
posameznik od katerega koli organa, 
organizacije ali združenja, katerega namen 
je varstvo pravic in interesov državljanov, 
zahteva, da v imenu posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, pred 
pristojnim sodiščem v drugi državi članici 
začne postopek zoper navedeni nadzorni 
organ.

Or.en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je utemeljen v skladu s predlogom spremembe k členu 73(2).

Predlog spremembe 27
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 

(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 
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narave, teže in trajanja kršitve. Mehanizem 
za skladnost se lahko uporabi tudi za kritje 
razlik pri uporabi upravnih sankcij.

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.

Or.en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 28
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.

Or.en
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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 29
Predlog uredbe
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or.en

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 30
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

Or.en
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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 31
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – 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 
fizično, fiziološko, genetsko, duševno, 
gospodarsko, kulturno ali družbeno 
identiteto navedene osebe;

(1) „posameznik, na katerega se nanašajo 
osebni podatki“ pomeni določeno fizično 
osebo ali fizično osebo, ki jo lahko 
upravljavec ali vsaka druga fizična ali 
pravna oseba neposredno ali posredno 
določi, zlasti z navedbo identifikacijske 
številke, podatkov o lokaciji, spletnih 
identifikatorjev ali enega ali več 
dejavnikov, ki so značilni za fizično, 
fiziološko, genetsko, duševno, 
gospodarsko, kulturno ali družbeno 
identiteto navedene osebe. Da bi ugotovili, 
ali je mogoče osebo določiti, je treba 
upoštevati:
(a) sredstva, za katera se razumno 
pričakuje, da jih bo uporabil upravljavec 
ali katera koli druga fizična ali pravna 
oseba, ki dostopa do podatkov za določitev 
te osebe, in
(b) ukrepe, ki jih je uvedel upravljavec ali 
obdelovalec, da informacije ne bi 
omogočale popolne določljivosti fizične 
osebe.
Fizična oseba je „posredno določljiva“, 
kadar obdelani podatki omogočajo 
upravljavcu, da individualizira eno osebo 
od druge, ne da bi lahko preveril njeno 
identiteto.

Or.en
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Obrazložitev

Opredelitev, ki jo predlaga Komisija, je preveč široka. Natančnejša opredelitev sredstev 
prispeva k pojasnitvi tega vprašanja.

Predlog spremembe 32
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) „osebni podatki“ pomenijo vsako 
informacijo v zvezi s posameznikom, na 
katerega se nanašajo osebni podatki;

(2) „osebni podatki“ pomenijo vsako 
informacijo v zvezi z določljivim
posameznikom, na katerega se nanašajo 
osebni podatki;

Or.en

Obrazložitev

Natančnejša opredelitev povečuje pravno varnost in preprečuje nepotrebna bremena za 
upravljavce podatkov, ki niso neposredno pomembni za posameznika, na katerega se 
nanašajo osebni podatki.

Predlog spremembe 33
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – 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 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;
„jasno pritrdilno dejanje“ pomeni 
kakršno koli nedvoumno dejanje, ki je 
rezultat izbire in ki za svojo popolno 
izvedbo zahteva obdelavo podatkov;

Or.en
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Obrazložitev

Če je obdelava osebnih podatkov nujno potrebna za zagotavljanje blaga ali storitve, se lahko 
povpraševanje po takem blagu ali storitvi obravnava kot izrecna izjava volje.

Predlog spremembe 34
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – 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 kraj 
ustanovitve upravljavca ali obdelovalca 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 ali 
obdelovalca v Uniji;

Or.en

Obrazložitev

Ista opredelitev bi morala zadevati tako obdelovalca kot upravljavca, če je obdelovalec v 
neposrednem odnosu s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Predlog spremembe 35
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) „otrok“ pomeni osebo, mlajšo od
18 let;

(18) „otrok“ pomeni osebo, mlajšo od
14 let;

Or.en



PE496.497v01-00 28/55 PA\913597SL.doc

SL

Obrazložitev

Oseba pod starostjo 18 let je že mladoletna oseba. Glede na veliko nagnjenost mlajših 
generacij k uporabi tehnologije bi bilo treba razlikovati med otroki in mladoletniki, kadar se 
zadnji, če so ustrezno obveščeni, srečujejo z drugimi vprašanji v primerjavi s prvimi. 
Pretvarjanje, da mladoletniki v zgornjem starostnem obdobju ne uporabljajo spletnih storitev, 
izničuje uporabnost Uredbe, medtem ko nacionalne zakonodaje določajo odgovornost 
mladoletnikov v zvezi z nespletnimi aplikacijami.

Predlog spremembe 36
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

Or.en

Obrazložitev

Dodatne specifikacije niso potrebne.

Predlog spremembe 37
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 kadar koli prekliče. Preklic 
privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave 
na podlagi privolitve pred njenim 
preklicem. Če je za izvajanje pogodbe še 
vedno potrebna privolitev, njen preklic 
pomeni pripravljenost za prekinitev 



PA\913597SL.doc 29/55 PE496.497v01-00

SL

pogodbe.

Or.en

Obrazložitev

Dolgoročne pogodbe (npr. življenjska zavarovanja) morda ne bodo izvršljive, če bo privolitev 
preklicana. Ta podrobnejša obrazložitev je potrebna, da se posameznik, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, zaveda posledic svoje izbire.

Predlog spremembe 38
Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1

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.

Or.en

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.

Predlog spremembe 39
Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) kadar se osebni podatki ne zberejo od 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, med beleženjem ali v 
primernem roku po zbiranju ali, če je 
predvideno razkritje drugemu prejemniku,

(b) kadar se osebni podatki ne zberejo od 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, med beleženjem ali v 
primernem roku po zbiranju ali, če je 
predvideno razkritje drugemu prejemniku,
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najpozneje takrat, ko so podatki prvič 
razkriti, ob upoštevanju posebnih 
okoliščin, v katerih se podatki zbirajo ali 
kako drugače obdelajo.

najpozneje takrat, ko so podatki bodisi 
prvič razkriti bodisi prvič obdelani, kar 
koli se zgodi prej, ob upoštevanju posebnih 
okoliščin, v katerih se podatki zbirajo ali 
kako drugače obdelajo.

Or.en

Obrazložitev

Zagotavljanje teh informacij je dodatni zaščitni ukrep za posameznika, na katerega se 
nanašajo osebni podatki. Zato nista mogoča niti obdelava niti razkritje, dokler to ni 
zaključeno.

Predlog spremembe 40
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) se podatki uporabljajo le za namene iz 
člena 83 in se ne zbirajo od posameznika, 
na katerega se nanašajo osebni podatki, in 
se zagotavljanje takih informacij izkaže za 
nemogoče ali bi vključevalo nesorazmeren 
napor,  ali

Or.en

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 41
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 

črtano
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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.

Or.en

Obrazložitev

Nadaljnje specifikacije niso potrebne.

Predlog spremembe 42
Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) informacije o roku shranjevanja 
osebnih podatkov;

(d) informacije o roku shranjevanja 
osebnih podatkov in času, ko so bili 
zbrani;

Or.en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe prispeva k jasnosti in olajšuje posamezniku, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, da preveri, ali je bila privolitev dejansko dana. Na drugi strani olajšuje 
upravljavcu podatkov preverjanje okoliščin privolitve.

Predlog spremembe 43
Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1 – pododstavek 1 (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or.en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 44
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

Or.en

Obrazložitev

Ta dodatek se ne zdi potreben.

Predlog spremembe 45
Predlog uredbe
Člen 17 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pravica biti pozabljen in pravica do izbrisa Pravica do izbrisa
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Or.en

Obrazložitev

Naslov, ki ga predlaga Komisija, je zavajajoč.

Predlog spremembe 46
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 
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.

2. Če upravljavec iz odstavka 1 prenese
osebne podatke ali jih objavi brez izrecne 
zahteve posameznika, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, 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 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.

Or.en

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 47
Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 9
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

(a) merila in zahteve za uporabo 
odstavka 1 za določene sektorje in v 
posebnih primerih obdelave podatkov;
(b) pogoje za izbris povezav do osebnih 
podatkov ali kopij osebnih podatkov iz 
javnosti dostopnih komunikacijskih 
storitev iz odstavka 2;
(c) merila in pogoje za omejitev obdelave 
osebnih podatkov iz odstavka 4.

Or.en

Obrazložitev

Nadaljnje specifikacije se zdijo nepotrebne.

Predlog spremembe 48
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

Or.en

Obrazložitev

Ko je oblika prenosljiva, se lahko zagotavlja na trgu brez posredovanja Komisije.
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Predlog spremembe 49
Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3 a. Kadar so obdelani podatki vsaj delno 
brez pomena za posameznika, na katerega 
se nanašajo osebni podatki, se obveznosti 
iz obstoječega člena ne uporabljajo. 

Or.en

Obrazložitev

Nekateri podatki so, ko so obdelani, zanimivi le za upravljavca (npr. podatki, obdelani za 
namen ocene kreditne sposobnosti, ali zgodovina nakupov, zbrana v široki distribucijski mreži 
prek kartic zvestobe), zato bi bila lahko njihova objava konkurentom škodljiva. Posameznik, 
na katerega se nanašajo osebni podatki, ima še vedno pravico do dostopa, vendar ta ne 
vključuje prenosljivosti.

Predlog spremembe 50
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, 
shranjevati ali kako drugače obdelovati.

Or.en

Obrazložitev

Shranjevanje podatkov, ki jih ni mogoče obdelati, je drago za upravljavca in nevarno za 
posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, če do zbirke podatkov dostopajo 
nepooblaščene osebe. To je le natančnejša opredelitev.

Predlog spremembe 51
Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1
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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.

črtano

Or.en

Obrazložitev

Ta pristop izhaja iz odstopanj od negativne ocene oblikovanja profilov, ki je sicer zelo 
koristno v trženju, za finančne storitve ter prilagajanje blaga in storitev. Ta odstavek je treba 
črtati, da bi se spremenil pristop in omogočilo oblikovanje profilov, razen če ima lahko 
posledice, določene v nadaljevanju.

Predlog spremembe 52
Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. V skladu z drugimi določbami te uredbe 
je lahko oseba predmet ukrepa iz 
odstavka 1 samo, če je obdelava:

2. V skladu z drugimi določbami te uredbe 
je ukrep, ki ima pravne učinke v zvezi s 
posameznikom ali nanj znatno vpliva in ki 
temelji le na samodejni obdelavi za 
namene ocene nekaterih osebnih vidikov v 
zvezi s tem posameznikom ali analiziranja 
ali predvidevanja zlasti njegove uspešnosti 
pri delu, ekonomskega položaja, lokacije, 
zdravja, osebnega okusa, zanesljivosti ali 
vedenja, zakonit samo, če je obdelava:

Or.en
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Predlog spremembe 53
Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) utemeljena s privolitvijo posameznika, 
na katerega se nanašajo osebni podatki, v 
skladu s pogoji iz člena 7 in ustreznimi 
zaščitnimi ukrepi.

(c) utemeljena s privolitvijo posameznika, 
na katerega se nanašajo osebni podatki, v 
skladu s pogoji iz členov 7, 15 in 16.

Or.en

Obrazložitev

S spremenjenim pristopom je oblikovanje profilov dovoljeno, če je posameznik, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, o tem obveščen ter ima možnost dostopa do uporabljenih osebnih 
informacij (člen 15) ter njihovega spreminjanja, če so napačne (člen 16).

Predlog spremembe 54
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

Or.en

Obrazložitev

Besedilo je že dovolj jasno, zato se nadaljnje specifikacije ne zdijo potrebne.
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Predlog spremembe 55
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 
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.

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 
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 tudi, da osebni 
podatki privzeto niso dostopni 
nedoločenemu številu posameznikov, 
razen če je to utemeljeno v skladu s 
členom 6.

Or.en

Obrazložitev

Na ta člen je zelo vplival primer Linqvist. Kljub temu obstajajo primeri, v katerih dostopnost 
nekaterih podatkov nedoločenemu številu posameznikov utemeljuje zakon (npr. datum rojstva 
kandidatov na volitvah) ali zagotovljene storitve (npr. družabna omrežja). Obseg dostopnih 
podatkov je lahko širši ali ožji, odvisno od primera.

Predlog spremembe 56
Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 1

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 
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katerega se nanašajo osebni podatki, 
uveljavlja svoje pravice pri katerem koli 
od upravljavcev, ki so enako odgovorni.

Or.en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 57
Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) podjetje, ki zaposluje manj kot 250 
oseb; ali

črtano

Or.en

Obrazložitev

Podjetje, ki deluje kot upravljavec osebnih podatkov posameznikov v Evropi, na katere se 
nanašajo osebni podatki, mora neposredno odgovarjati evropskemu organu. Pri tem ni 
pomembno, ali je podjetje mikro, malo ali srednje.

Predlog spremembe 58
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 
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.

črtano
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Or.en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 59
Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 3

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.

Or.en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 60
Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or.en
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Obrazložitev

Velikost upravljavca podatkov ni pomembna za varstvo podatkov.

Predlog spremembe 61
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

Or.en

Obrazložitev

Ta nadaljnja specifikacija ni potrebna.

Predlog spremembe 62
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 o kršitvi nemudoma 
obvesti nadzorni organ.

Or.en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 63
Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 4

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.

Or.en

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 64
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

Or.en
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Obrazložitev

Ta nadaljnja specifikacija ni potrebna.

Predlog spremembe 65
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 kršitev varnosti 
osebnih podatkov škodljivo vpliva na 
varstvo osebnih podatkov ali zasebnost 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, ali če lahko posredovanje 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, bistveno ublaži morebitne 
škodljive učinke kršitve varnosti osebnih 
podatkov, upravljavec skupaj z drugimi 
nujnimi ukrepi in pred predložitvijo
obvestila iz člena 31 posamezniku, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, 
nemudoma pošlje sporočilo o kršitvi 
varnosti osebnih podatkov.

Or.en

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 66
Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 5
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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 
podatke iz odstavka 1.

črtano

Or.en

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 67
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

Or.en

Obrazložitev

Velikost upravljavca in obdelovalca podatkov ne vpliva na varstvo osebnih podatkov 
posameznika, na katerega se ti podatki nanašajo.

Predlog spremembe 68
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 

črtano
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uradno osebo za varstvo podatkov.

Or.en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 69
Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 11

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

Or.en

Obrazložitev

Te nadaljnje specifikacije niso potrebne.

Predlog spremembe 70
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
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Or.en

Obrazložitev

Te nadaljnje specifikacije niso potrebne.

Predlog spremembe 71
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 
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;

(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 
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;

Or.en

Obrazložitev

V nekaterih državah ima sodna praksa velik pomen (npr. v državah občega prava).

Predlog spremembe 72
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 

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

tretji državi in mednarodnih organizacij, v 
zvezi s katerimi je sprejela sklep, da 
zagotavljajo ustrezno raven varstva 
oziroma je ne zagotavljajo.

Or.en

Obrazložitev

Spletno stran je lažje posodabljati in, v veliko primerih, poiskati.

Predlog spremembe 73
Predlog uredbe
Člen 62

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

[...] črtano

Or.en

Obrazložitev

Preobremenjevanje Komisije s temi nalogami ni smiselno, saj jih lahko učinkoviteje izvede 
Evropski odbor za varstvo podatkov.

Predlog spremembe 74
Predlog uredbe
Člen 63 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 63 a
Pritožbeni postopki

Brez poseganja v pristojnosti 
pravosodnega sistema držav članic in 
Unije 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 
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uredbe v državah članicah in 
(b) mehanizem za skladnost iz členov 
od 58 do 63 ni zagotovil sprejetja ukrepa z 
navadno večino članov Evropskega 
odbora za varstvo podatkov.
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.

Or.en

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.

Predlog spremembe 75
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);

Or.en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je skladen z novim členom 63(a).

Predlog spremembe 76
Predlog uredbe
Člen 73 – odstavek 2



PA\913597SL.doc 49/55 PE496.497v01-00

SL

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.

2. Vsak organ, organizacija ali združenje, 
katerega cilj je zaščita pravic in interesov
državljanov, 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.

Or.en

Obrazložitev

Predlog Komisije je preozek. Razširitev števila posameznikov, ki imajo pravico do vložitve 
pritožbe, varuje pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki.

Predlog spremembe 77
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) ima vsaka fizična ali pravna 
oseba pravico do pravnega sredstva v 
sodnem postopku zoper odločitve 
nadzornega organa v zvezi z njo.

Or.en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je skladen z novim členom 63(a).
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Predlog spremembe 78
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.

Or.en

Obrazložitev

Kazni je treba dosledno uporabljati po vsej Evropski uniji.

Predlog spremembe 79
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,
dosledna, 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.

Or.en
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Obrazložitev

Upravne sankcije je treba dosledno uporabljati po vsej Evropski uniji.

Predlog spremembe 80
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:

Or.en

Obrazložitev

Uvedba zahteve po doslednosti zmanjšuje stopnje prostosti zakonodaje držav članic, kar je v 
skladu s ciljem enotnega trga.

Predlog spremembe 81
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

Or.en
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Obrazložitev

Te nadaljnje specifikacije niso potrebne.

Predlog spremembe 82
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

Or.en

Obrazložitev

Te nadaljnje specifikacije niso potrebne.

Predlog spremembe 83
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.
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Or.en

Obrazložitev

Za uresničevanje enotnega trga je potrebna dosledna uporaba veljavne uredbe.

Predlog spremembe 84
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 336), 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 dne 
začetka veljavnosti te uredbe.

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.

Or.en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 85
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

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 
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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.

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.

Or.en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 86
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), 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.

5. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 
8(3), členom 9(3), členom 12(5), členom 
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.

Or.en
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Obrazložitev

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


