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Predlog spremembe 165
Paul Rübig

Predlog uredbe
Naslov I

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Predlog Predlog

UREDBA EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA

UREDBA EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA

o varstvu posameznikov pri obdelavi 
osebnih podatkov in o prostem pretoku 
takih podatkov (Splošna uredba o varstvu 
podatkov)

o varstvu fizičnih in pravnih oseb pri 
obdelavi osebnih podatkov in o prostem 
pretoku takih podatkov (Splošna uredba o 
varstvu podatkov)

(Besedilo velja za EGP) (Besedilo velja za EGP)

Or. de

Predlog spremembe 166
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Navedba sklicevanja 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– ob upoštevanju Listine Evropske unije o 
temeljnih pravicah, zlasti členov 7 in 8,

Or. en

Predlog spremembe 167
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Navedba sklicevanja 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– ob upoštevanju Evropske konvencije o 
človekovih pravicah, zlasti člena 8,



PE502.053v01-00 4/135 AM\922340SL.doc

SL

Or. en

Predlog spremembe 168
Paul Rübig

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Varstvo fizičnih oseb pri obdelavi 
osebnih podatkov je temeljna pravica.
Člen 8(1) Listine Evropske unije o 
temeljnih pravicah in člen 16(1) Pogodbe 
določata, da ima vsakdo pravico do varstva 
osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

(1) Varstvo fizičnih in pravnih oseb pri 
obdelavi osebnih podatkov je temeljna 
pravica. Člen 8(1) Listine Evropske unije o 
temeljnih pravicah in člen 16(1) Pogodbe 
določata, da ima vsakdo pravico do varstva 
osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

Or. de

Predlog spremembe 169
Paul Rübig

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Obdelava osebnih podatkov je 
namenjena temu, da služi človeku; načela 
in predpisi o varstvu posameznikov pri 
obdelavi njihovih osebnih podatkov morajo 
ne glede na državljanstvo ali prebivališče 
fizičnih oseb spoštovati njihove temeljne 
pravice in svoboščine, predvsem pravico 
do varstva osebnih podatkov. Prispevati 
mora k oblikovanju območja svobode, 
varnosti in pravice ter gospodarske unije, h 
gospodarskemu in družbenemu napredku, 
krepitvi in uskladitvi gospodarstev na 
notranjem trgu ter blaginji posameznikov.

(2) Obdelava osebnih podatkov je 
namenjena temu, da služi človeku; načela 
in predpisi o varstvu fizičnih in pravnih 
oseb pri obdelavi njihovih osebnih 
podatkov morajo ne glede na državljanstvo 
ali prebivališče fizičnih oseb oziroma sedež 
pravnih oseb spoštovati njihove temeljne 
pravice in svoboščine, predvsem pravico 
do varstva osebnih podatkov. Prispevati 
mora k oblikovanju območja svobode, 
varnosti in pravice ter gospodarske unije, h 
gospodarskemu in družbenemu napredku, 
krepitvi in uskladitvi gospodarstev na 
notranjem trgu ter blaginji posameznikov.

Or. de
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Predlog spremembe 170
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Izhodišče za ravnanje z osebnimi 
podatki v javnih registrih mora biti 
varstvo zasebnosti posameznika.

Or. sv

Predlog spremembe 171
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Načela prostega dostopa do 
informacij, ki so značilna za ustavne 
tradicije držav članic, se ne smejo 
spodkopavati, hkrati pa je treba zaščititi 
svobodo izražanja in svobodo tiska, ki sta 
zapisani v ustavah držav članic.

Or. sv

Predlog spremembe 172
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Hiter tehnološki razvoj in globalizacija 
sta prinesla nove izzive za varstvo osebnih 
podatkov. Obseg izmenjave in zbiranja 

(5) Hiter tehnološki razvoj in globalizacija 
sta prinesla nove izzive za varstvo osebnih 
podatkov. Obseg izmenjave in zbiranja 
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podatkov se je bistveno povečal.
Tehnologija zasebnim podjetjem in javnim 
organom omogoča, da osebne podatke 
uporabljajo za izvajanje svojih dejavnosti v 
obsegu, kakršnega še ni bilo. Posamezniki 
vedno bolj dajejo osebne podatke na 
razpolago tako javno kot globalno.
Tehnologija je spremenila gospodarstvo in 
družbeno življenje ter zahteva nadaljnje 
lajšanje prostega pretoka podatkov v Uniji 
ter prenosa v tretje države in mednarodne 
organizacije, pri čemer je treba zagotoviti
visoko raven varstva osebnih podatkov.

podatkov se je bistveno povečal.
Tehnologija zasebnim podjetjem in javnim 
organom omogoča, da osebne podatke 
uporabljajo za izvajanje svojih dejavnosti v 
obsegu, kakršnega še ni bilo. Posamezniki 
vedno bolj dajejo osebne podatke na 
razpolago tako javno kot globalno.
Tehnologija je spremenila gospodarstvo in 
družbeno življenje ter zahteva izboljšana 
pravna jamstva, ki bodo olajšala prosti 
pretok podatkov v Uniji ter prenos v tretje 
države in mednarodne organizacije, pri 
čemer bodo zagotovila visoko raven 
varstva osebnih podatkov.

Or. en

Obrazložitev

Čeprav ima uredba dva cilja – zaščito osebnih podatkov in omogočanje njihovega prostega 
pretoka znotraj Unije – je treba prvi cilj bolj poudariti, saj gre za temeljno pravico.

Predlog spremembe 173
András Gyürk

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5 a) Poleg drugih tehnologij ima 
računalništvo v oblaku možnost, da 
preoblikuje evropsko gospodarstvo, če se 
uvedejo ustrezni ukrepi za varnost in 
varstvo podatkov. Za zagotovitev najvišje 
ravni varstva osebnih podatkov je bistveno 
razumevanje pravic in dolžnosti 
upravljavcev in obdelovalcev podatkov v 
okviru te uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 174
Silvia-Adriana Ţicău
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Cilji in načela Direktive 95/46/ES še 
vedno veljajo, vendar to ni preprečilo 
razdrobljenosti na področju izvajanja 
varstva osebnih podatkov v Uniji, pravne 
negotovosti in razširjenega javnega 
mnenja, da so precejšnje nevarnosti za 
varstvo posameznikov povezane zlasti s 
spletno dejavnostjo. Različne ravni varstva 
pravic in svoboščin posameznikov, zlasti 
pravice do varstva osebnih podatkov pri 
obdelavi osebnih podatkov v državah 
članicah, lahko preprečijo prosti pretok 
osebnih podatkov v Uniji. Te razlike lahko 
predstavljajo oviro pri izvajanju 
gospodarskih dejavnosti na ravni Unije, 
izkrivljajo konkurenco in ovirajo organe 
pri izpolnjevanju njihovih obveznosti na 
podlagi prava Unije. Te različne ravni 
varstva izhajajo iz različnega izvajanja in 
uporabe Direktive 95/46/ES.

(7) Cilji in načela Direktive 95/46/ES še 
vedno veljajo, vendar to ni preprečilo 
razdrobljenosti na področju izvajanja 
varstva osebnih podatkov v Uniji, pravne 
negotovosti in razširjenega javnega 
mnenja, da so precejšnje nevarnosti za 
varstvo posameznikov povezane zlasti s 
spletno dejavnostjo. Različne ravni varstva 
pravic in svoboščin posameznikov, zlasti 
pravice do varstva osebnih podatkov pri 
obdelavi osebnih podatkov v državah 
članicah, lahko preprečijo prosti pretok 
osebnih podatkov v Uniji in povzročijo 
pravno negotovost v zvezi s spoštovanjem 
temeljnih pravic do zasebnosti in varstva 
podatkov. Te razlike lahko predstavljajo 
oviro pri izvajanju gospodarskih dejavnosti 
na ravni Unije, izkrivljajo konkurenco in 
ovirajo organe pri izpolnjevanju njihovih 
obveznosti na podlagi prava Unije. Te 
različne ravni varstva izhajajo iz različnega 
izvajanja in uporabe Direktive 95/46/ES.

Or. en

Obrazložitev

Različne ravni varstva pravic in svoboščin posameznikov, zlasti pravice do varstva osebnih 
podatkov pri obdelavi osebnih podatkov v državah članicah, lahko preprečijo prosti pretok 
osebnih podatkov v Uniji in povzročijo pravno negotovost v zvezi s spoštovanjem temeljnih 
pravic do zasebnosti in varstva podatkov.

Predlog spremembe 175
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7



PE502.053v01-00 8/135 AM\922340SL.doc

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Cilji in načela Direktive 95/46/ES še 
vedno veljajo, vendar to ni preprečilo 
razdrobljenosti na področju izvajanja 
varstva osebnih podatkov v Uniji, pravne 
negotovosti in razširjenega javnega 
mnenja, da so precejšnje nevarnosti za 
varstvo posameznikov povezane zlasti s 
spletno dejavnostjo. Različne ravni varstva 
pravic in svoboščin posameznikov, zlasti 
pravice do varstva osebnih podatkov pri 
obdelavi osebnih podatkov v državah 
članicah, lahko preprečijo prosti pretok 
osebnih podatkov v Uniji. Te razlike lahko 
predstavljajo oviro pri izvajanju 
gospodarskih dejavnosti na ravni Unije, 
izkrivljajo konkurenco in ovirajo organe 
pri izpolnjevanju njihovih obveznosti na 
podlagi prava Unije. Te različne ravni 
varstva izhajajo iz različnega izvajanja in 
uporabe Direktive 95/46/ES.

(7) Cilji in načela Direktive 95/46/ES še 
vedno veljajo, vendar to ni preprečilo 
razdrobljenosti na področju izvajanja 
varstva osebnih podatkov v Uniji, pravne 
negotovosti in razširjenega javnega 
mnenja, da so precejšnje nevarnosti za 
varstvo posameznikov povezane zlasti s 
spletno dejavnostjo. Različne ravni varstva 
pravic in svoboščin posameznikov, zlasti 
pravice do varstva osebnih podatkov pri 
obdelavi osebnih podatkov v državah 
članicah, lahko preprečijo prosti pretok 
osebnih podatkov v Uniji in neizogibno 
povzročijo kršitve temeljnih pravic do 
zasebnosti in varstva podatkov. Te razlike 
lahko predstavljajo oviro pri izvajanju 
gospodarskih dejavnosti na ravni Unije, 
izkrivljajo konkurenco in ovirajo organe 
pri izpolnjevanju njihovih obveznosti na 
podlagi prava Unije. Te različne ravni 
varstva izhajajo iz različnega izvajanja in 
uporabe Direktive 95/46/ES.

Or. en

Obrazložitev

Neenotna uporaba zakonodaje o varstvu podatkov neizogibno vodi k omejevanju temeljnih 
pravic državljanov.

Predlog spremembe 176
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Za zagotovitev dosledne in visoke ravni 
varstva posameznikov in odstranitev ovir 
za prenos osebnih podatkov bi morala biti 
raven varstva pravic in svoboščin 
posameznikov pri obdelavi osebnih 

(8) Za zagotovitev dosledne in visoke ravni 
varstva posameznikov in odstranitev ovir 
za prenos osebnih podatkov bi morala biti 
raven varstva pravic in svoboščin 
posameznikov pri obdelavi osebnih 
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podatkov enaka v vseh državah članicah. V 
vsej Uniji bi bilo treba zagotoviti dosledno 
in enotno uporabo pravil za varstvo 
temeljnih pravic in svoboščin fizičnih oseb 
pri obdelavi osebnih podatkov.

podatkov po možnosti enaka v vseh 
državah članicah. V vsej Uniji bi bilo treba 
zagotoviti dosledno in enotno uporabo 
pravil za varstvo temeljnih pravic in 
svoboščin fizičnih oseb pri obdelavi 
osebnih podatkov.

Or. en

Obrazložitev

Pravila za obdelavo podatkov so teoretično že „enaka“ v vseh državah članicah. Napaka tega 
pristopa je v logiki predloga, saj gre za predlog uredbe. Uvodna izjava bi morala ustrezno 
odražati to razmišljanje.

Predlog spremembe 177
Paul Rübig

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Za zagotovitev dosledne in visoke ravni 
varstva posameznikov in odstranitev ovir 
za prenos osebnih podatkov bi morala biti 
raven varstva pravic in svoboščin 
posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov enaka v vseh državah članicah. V 
vsej Uniji bi bilo treba zagotoviti dosledno 
in enotno uporabo pravil za varstvo 
temeljnih pravic in svoboščin fizičnih oseb 
pri obdelavi osebnih podatkov.

(8) Za zagotovitev dosledne in visoke ravni 
varstva posameznikov in odstranitev ovir 
za prenos osebnih podatkov bi morala biti 
raven varstva pravic in svoboščin 
posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov enaka v vseh državah članicah. V 
vsej Uniji bi bilo treba zagotoviti dosledno 
in enotno uporabo pravil za varstvo 
temeljnih pravic in svoboščin fizičnih in 
pravnih oseb pri obdelavi osebnih 
podatkov.

Or. de

Predlog spremembe 178
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Za učinkovito varstvo osebnih 
podatkov v Uniji je treba okrepiti in 
podrobneje opredeliti pravice 
posameznikov, na katere se nanašajo 
osebni podatki, ter obveznosti tistih, ki 
obdelujejo osebne podatke in določajo 
postopke obdelave, pa tudi enakovredna 
pooblastila za spremljanje in zagotavljanje 
skladnosti s pravili varstva osebnih 
podatkov ter enake sankcije za kršitelje v 
državah članicah.

(9) Za učinkovito varstvo osebnih 
podatkov v Uniji je treba okrepiti in 
podrobneje opredeliti pravice 
posameznikov, na katere se nanašajo 
osebni podatki, ter obveznosti tistih, ki 
obdelujejo osebne podatke in določajo 
postopke obdelave, pa tudi enakovredna 
pooblastila ter tehnične in operativne 
zmogljivosti za spremljanje in 
zagotavljanje skladnosti s pravili varstva 
osebnih podatkov ter enake sankcije za 
kršitelje v državah članicah.

Or. en

Obrazložitev

Strogi in neodvisni nadzorni organi so eden izmed nujnih pogojev za učinkovito varstvo 
podatkov. Biti morajo neodvisni od zunanjih vplivov, kot je potrdilo Sodišče Evropske unije 
(C-518/07 in C-614/10), in imeti potrebne finančne in človeške vire za izvajanje zakonodaje o 
varstvu podatkov. Cilj teh sprememb je zagotoviti neodvisne nadzorne organe s sredstvi, ki so 
potrebna za učinkovito zaščito temeljne pravice do varstva podatkov.

Predlog spremembe 179
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Člen 16(2) Pogodbe Evropski 
parlament in Svet pooblašča, da določita 
pravila o varstvu posameznikov pri 
obdelavi osebnih podatkov in pravila o 
prostem pretoku osebnih podatkov.

(10) Člen 16(2) Pogodbe Evropski 
parlament in Svet pooblašča, da določita 
pravila o varstvu posameznikov pri 
obdelavi osebnih podatkov s strani 
institucij, organov, uradov in agencij 
Unije ter držav članic, kadar izvajajo 
dejavnosti s področja uporabe prava 
Unije, in pravila o prostem pretoku 
osebnih podatkov.

Or. fr
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Predlog spremembe 180
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Za zagotovitev skladne ravni varstva 
posameznikov v vsej Uniji in preprečitev, 
da bi razlike ovirale prosti pretok podatkov 
na notranjem trgu, je potrebna uredba, ki 
bo gospodarskim subjektom, vključno z 
mikro-, malimi in srednje velikimi podjetji, 
zagotovila pravno varnost in preglednost, 
posameznikom v vseh državah članicah 
zagotovila enako raven pravno izvršljivih 
pravic, določila enake obveznosti in 
odgovornosti upravljavcev in obdelovalcev 
ter zagotovila dosledno spremljanje 
obdelave osebnih podatkov, enakovredne 
sankcije v vseh državah članicah in 
učinkovito sodelovanje nadzornih organov 
različnih držav članic. Za upoštevanje 
posebnega položaja mikro-, malih in 
srednje velikih podjetij ta uredba vsebuje 
številna odstopanja. Poleg tega se 
institucije in organi Unije, države članice 
in njihovi nadzorni organi spodbujajo, da 
posebne potrebe mikro-, malih in srednje 
velikih podjetij upoštevajo pri uporabi te 
uredbe. Pojem mikro-, malih in srednje 
velikih podjetij bi moral temeljiti na 
Priporočilu Komisije 2003/361/ES z dne 
6. maja 2003 o opredelitvi mikro-, malih in 
srednje velikih podjetij.

(11) Za zagotovitev skladne ravni varstva 
posameznikov v vsej Uniji in preprečitev, 
da bi razlike ovirale prosti pretok podatkov 
na notranjem trgu, je potrebna uredba, ki 
bo gospodarskim subjektom, vključno z 
mikro-, malimi in srednje velikimi podjetji, 
zagotovila pravno varnost in preglednost, 
posameznikom v vseh državah članicah 
zagotovila enako raven pravno izvršljivih 
pravic, določila enake obveznosti in 
odgovornosti upravljavcev in obdelovalcev 
ter zagotovila dosledno spremljanje 
obdelave osebnih podatkov, enakovredne 
sankcije v vseh državah članicah in 
učinkovito sodelovanje nadzornih organov 
različnih držav članic. Za upoštevanje 
posebnega položaja mikro-, malih in 
srednje velikih podjetij ta uredba vsebuje 
številna odstopanja, kjer je to dokazljivo 
potrebno in ne ogroža varstva osebnih 
podatkov niti načel enotnega trga. Poleg 
tega se institucije in organi Unije, države 
članice in njihovi nadzorni organi 
spodbujajo, da posebne potrebe mikro-, 
malih in srednje velikih podjetij upoštevajo 
pri uporabi te uredbe. Pojem mikro-, malih 
in srednje velikih podjetij bi moral temeljiti 
na Priporočilu Komisije 2003/361/ES z dne 
6. maja 2003 o opredelitvi mikro-, malih in 
srednje velikih podjetij.

Or. en

Obrazložitev

Izjeme za mikro-, mala in srednje velika podjetja bi morale veljati samo, kadar je to potrebno. 
Izvajati jih je treba na način, ki ne ogroža predvidljivosti in pravne varnosti za državljane niti 
skupnega trga za podjetja.
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Predlog spremembe 181
András Gyürk

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Za zagotovitev skladne ravni varstva 
posameznikov v vsej Uniji in preprečitev, 
da bi razlike ovirale prosti pretok podatkov 
na notranjem trgu, je potrebna uredba, ki 
bo gospodarskim subjektom, vključno z 
mikro-, malimi in srednje velikimi podjetji, 
zagotovila pravno varnost in preglednost, 
posameznikom v vseh državah članicah 
zagotovila enako raven pravno izvršljivih 
pravic, določila enake obveznosti in 
odgovornosti upravljavcev in obdelovalcev 
ter zagotovila dosledno spremljanje 
obdelave osebnih podatkov, enakovredne 
sankcije v vseh državah članicah in 
učinkovito sodelovanje nadzornih organov 
različnih držav članic. Za upoštevanje 
posebnega položaja mikro-, malih in 
srednje velikih podjetij ta uredba vsebuje 
številna odstopanja. Poleg tega se 
institucije in organi Unije, države članice 
in njihovi nadzorni organi spodbujajo, da 
posebne potrebe mikro-, malih in srednje 
velikih podjetij upoštevajo pri uporabi te 
uredbe. Pojem mikro-, malih in srednje 
velikih podjetij bi moral temeljiti na 
Priporočilu Komisije 2003/361/ES z dne 
6. maja 2003 o opredelitvi mikro-, malih in 
srednje velikih podjetij.

(11) Za zagotovitev skladne ravni varstva 
posameznikov v vsej Uniji in preprečitev, 
da bi razlike ovirale prosti pretok podatkov 
na notranjem trgu, je potrebna uredba, ki
bo gospodarskim subjektom, vključno z 
mikro-, malimi in srednje velikimi podjetji, 
zagotovila pravno varnost in preglednost, 
posameznikom v vseh državah članicah 
zagotovila enako raven pravno izvršljivih 
pravic, določila enake obveznosti in 
odgovornosti upravljavcev in obdelovalcev 
ter zagotovila dosledno spremljanje 
obdelave osebnih podatkov, enakovredne 
sankcije v vseh državah članicah in 
učinkovito sodelovanje nadzornih organov 
različnih držav članic. Za upoštevanje 
posebnega položaja mikro-, malih in 
srednje velikih podjetij ta uredba vsebuje 
številna odstopanja. Poleg tega se 
institucije in organi Unije, države članice 
in njihovi nadzorni organi spodbujajo, da 
posebne potrebe mikro-, malih in srednje 
velikih podjetij upoštevajo pri uporabi te 
uredbe in da upoštevajo tudi načelo 
„najprej pomisli na male“, tako da bodo 
interesi mikro-, malih in srednje velikih 
podjetij upoštevani že v zelo zgodnjih 
fazah oblikovanja politik. Pojem mikro-, 
malih in srednje velikih podjetij bi moral 
temeljiti na Priporočilu
Komisije 2003/361/ES z dne 6. maja 2003 
o opredelitvi mikro-, malih in srednje 
velikih podjetij.

Or. en
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Predlog spremembe 182
Rachida Dati

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Za zagotovitev skladne ravni varstva 
posameznikov v vsej Uniji in preprečitev, 
da bi razlike ovirale prosti pretok podatkov 
na notranjem trgu, je potrebna uredba, ki 
bo gospodarskim subjektom, vključno z 
mikro-, malimi in srednje velikimi podjetji, 
zagotovila pravno varnost in preglednost, 
posameznikom v vseh državah članicah 
zagotovila enako raven pravno izvršljivih 
pravic, določila enake obveznosti in 
odgovornosti upravljavcev in obdelovalcev 
ter zagotovila dosledno spremljanje 
obdelave osebnih podatkov, enakovredne 
sankcije v vseh državah članicah in 
učinkovito sodelovanje nadzornih organov 
različnih držav članic. Za upoštevanje 
posebnega položaja mikro-, malih in 
srednje velikih podjetij ta uredba vsebuje 
številna odstopanja. Poleg tega se 
institucije in organi Unije, države članice 
in njihovi nadzorni organi spodbujajo, da 
posebne potrebe mikro-, malih in srednje 
velikih podjetij upoštevajo pri uporabi te 
uredbe. Pojem mikro-, malih in srednje 
velikih podjetij bi moral temeljiti na 
Priporočilu Komisije 2003/361/ES z dne 
6. maja 2003 o opredelitvi mikro-, malih in 
srednje velikih podjetij.

(11) Za zagotovitev skladne ravni varstva 
posameznikov v vsej Uniji in preprečitev, 
da bi razlike ovirale prosti pretok podatkov 
na notranjem trgu, je potrebna uredba, ki 
bo gospodarskim subjektom, vključno z 
mikro-, malimi in srednje velikimi podjetji, 
zagotovila pravno varnost in preglednost, 
posameznikom v vseh državah članicah 
zagotovila enako raven pravno izvršljivih 
pravic, določila enake obveznosti in 
odgovornosti upravljavcev in obdelovalcev 
ter zagotovila dosledno spremljanje 
obdelave osebnih podatkov, enakovredne 
sankcije v vseh državah članicah in 
učinkovito sodelovanje nadzornih organov 
različnih držav članic. Za upoštevanje 
posebnega položaja mikro-, malih in 
srednje velikih podjetij ta uredba vsebuje 
številna odstopanja. Poleg tega se 
institucije in organi Unije, države članice 
in njihovi nadzorni organi spodbujajo, da
pri uporabi te uredbe ob posvetovanju z 
zadevnimi zainteresiranimi stranmi 
upoštevajo posebne potrebe mikro-, malih 
in srednje velikih podjetij. Pojem mikro-, 
malih in srednje velikih podjetij bi moral 
temeljiti na Priporočilu 
Komisije 2003/361/ES z dne 6. maja 2003 
o opredelitvi mikro-, malih in srednje 
velikih podjetij.

Or. fr

Obrazložitev

Izogibati se je treba morebitnemu pomanjkanju preglednosti v povezavi z odstopanji in 
zagotoviti, da se ta oblikujejo v tesnem sodelovanju z zadevnimi zainteresiranimi stranmi.
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Predlog spremembe 183
Paul Rübig

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Varstva, zagotovljenega s to uredbo, 
bi morale biti v zvezi z obdelavo osebnih 
podatkov deležne fizične osebe, ne glede 
na njihovo državljanstvo ali stalno 
prebivališče. Pravne osebe in zlasti 
podjetja, ustanovljena kot pravne osebe, 
katerih podatki, vključno z imenom in 
obliko ter kontaktnimi podatki pravne 
osebe, se obdelujejo, ne bi smele zahtevati 
varstva iz te uredbe. To bi moralo veljati 
tudi, kadar ime pravne osebe vsebuje ime 
ene ali več fizičnih oseb.

(12) Varstva, zagotovljenega s to uredbo, 
bi morale biti v zvezi z obdelavo osebnih 
podatkov deležne fizične osebe, ne glede 
na njihovo državljanstvo ali stalno 
prebivališče. Pravne osebe in zlasti 
podjetja, ustanovljena kot pravne osebe, 
katerih podatki, vključno z imenom in 
obliko ter kontaktnimi podatki pravne 
osebe, se obdelujejo, bi prav tako morale 
imeti možnost, da zahtevajo varstvo iz te 
uredbe.

Or. de

Predlog spremembe 184
Paul Rübig

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 fizičnih in pravnih oseb 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.
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Predlog spremembe 185
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Ta uredba ne obravnava vprašanj 
varstva temeljnih pravic in svoboščin ali 
prostega pretoka podatkov, povezanih z 
dejavnostmi, ki ne sodijo na področje 
uporabe prava Unije, prav tako pa ne 
zajema obdelave osebnih podatkov s strani 
institucij, organov, uradov in agencij 
Unije, za katere se uporablja Uredba (ES) 
št. 45/200145, ali obdelave osebnih 
podatkov s strani držav članic pri 
izvajanju dejavnosti v zvezi s skupno 
zunanjo in varnostno politiko Unije.

(14) Ta uredba ne obravnava vprašanj 
varstva temeljnih pravic in svoboščin ali 
prostega pretoka podatkov, povezanih z 
dejavnostmi, ki ne sodijo na področje 
uporabe prava Unije.

Or. en

Obrazložitev

Logika, ki jo ponuja Komisija s predlogom uredbe – tj. potreba po usklajenem pristopu k 
varstvu temeljne pravice do zasebnosti – je v nasprotju s tem širokim sklopom izjem. Zato je 
treba te izjeme zaradi skladnosti črtati. Glej tudi predloge sprememb člena 2.

Predlog spremembe 186
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Za varstvo posameznikov pri obdelavi 
osebnih podatkov s strani pristojnih 
organov za namene preprečevanja, 
preiskovanja, odkrivanja ali pregona 
kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih 
sankcij in prosti pretok takih podatkov se 

(16) Za varstvo posameznikov pri obdelavi 
osebnih podatkov s strani pristojnih javnih
organov za namene preprečevanja, 
preiskovanja, odkrivanja ali pregona 
kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih 
sankcij in prosti pretok takih podatkov se 
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uporablja posebni pravni akt na ravni 
Unije. Zato se ta uredba ne bi smela 
uporabljati za dejavnosti obdelave v te 
namene. Vendar mora obdelavo osebnih 
podatkov s strani javnih organov na 
podlagi te uredbe, kadar se uporablja za 
namene preprečevanja, preiskovanja, 
odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali 
izvrševanja kazenskih sankcij, urejati bolj 
poseben pravni akt na ravni Unije
(Direktiva XX/YYY).

uporablja posebni pravni akt na ravni 
Unije. Zato se ta uredba ne bi smela 
uporabljati za dejavnosti obdelave v te 
namene. Vendar mora obdelavo osebnih 
podatkov s strani javnih organov na 
podlagi te uredbe, kadar se uporablja za 
namene preprečevanja, preiskovanja, 
odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali 
izvrševanja kazenskih sankcij, urejati bolj 
poseben pravni akt na ravni Unije
(Direktiva XX/YYY).

Or. en

Obrazložitev

Pojasnitev v skladu s predlogom spremembe člena 2.

Predlog spremembe 187
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Ta uredba ne bi smela posegati v 
uporabo Direktive 2000/31/ES, zlasti 
predpisov o odgovornosti posrednih 
ponudnikov storitev iz členov 12 do 15 
navedene direktive.

(17) Omejitve odgovornosti iz Direktive o 
elektronskem poslovanju 2000/31/ES so 
horizontalne narave, zato veljajo za vse 
zadevne dejavnosti vseh ponudnikov 
storitev informacijske družbe. Ta uredba
določa pravila za obdelavo osebnih 
podatkov, medtem ko direktiva o 
elektronskem poslovanju določa pogoje, 
pod katerimi je ponudnik informacijskih 
storitev odgovoren za kršitve zakona s 
strani tretjih oseb. Zaradi pravne varnosti 
evropskih državljanov in podjetij je treba 
dosledno spoštovati jasni in ločeni vlogi 
teh dveh instrumentov. Ta uredba ne bi 
smela posegati v uporabo 
Direktive 2000/31/ES, zlasti predpisov o 
odgovornosti posrednih ponudnikov 
storitev iz členov 12 do 15 navedene 
direktive.
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Obrazložitev

Zaradi pravne varnosti državljanov in podjetij mora biti razmejitev vlog med to uredbo in 
Direktivo 2000/31/ES čim bolj jasna.

Predlog spremembe 188
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Za ugotovitev, ali se za dejavnost 
obdelave lahko šteje, da „spremlja 
vedenje“ posameznikov, na katere se 
nanašajo osebni podatki, bi bilo treba 
preveriti, ali se posameznikom sledi na 
internetu s tehnikami obdelave podatkov, 
ki obsegajo določanje „profila“
posameznika, zlasti z namenom 
sprejemanja odločitev o zadevni osebi 
oziroma za analiziranje ali predvidevanje 
osebnega okusa in vedenja zadevne osebe.

(21) Za ugotovitev, ali se za dejavnost 
obdelave lahko šteje, da „spremlja 
vedenje“ posameznikov, na katere se 
nanašajo osebni podatki, bi bilo treba 
preveriti, ali se posameznikom sledi z 
namenom uporabe ali ob možnosti 
poznejše uporabe tehnik obdelave 
podatkov, ki obsegajo določanje „profila“, 
zlasti z namenom sprejemanja odločitev o 
zadevni osebi oziroma za analiziranje ali 
predvidevanje osebnega okusa in vedenja 
zadevne osebe.

Or. en

Obrazložitev

Sledenje se ne odvija nujno samo na internetu (npr. sledenje potrošnikom s „pametnimi 
videonadzornimi sistemi“ v nakupovalnih središčih ali sledenje z oznakami radiofrekvenčne 
identifikacije), zato s črtanjem besed „na internetu“ zagotovimo tehnološko nevtralnost. 
Poleg tega zbiranje podatkov in uporaba le-teh za oblikovanje profilov nista nujno sočasna. 
Podatke je mogoče prvotno zbrati z drugim namenom in jih pozneje uporabiti za oblikovanje 
profilov.

Predlog spremembe 189
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23
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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 določljiv, 
pri čemer je treba v celoti upoštevati 
najnovejšo tehnologijo in tehnološke 
trende.

Or. en

Obrazložitev

Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, niso preozko opredeljeni. Uredba bi se 
morala jasno nanašati na podatke, ki omogočajo zgolj „izpostavljanje posameznikov“, in 
jasno bi moralo biti, da je treba spletne identifikatorje v večini primerov šteti za osebne 
podatke. Ker tehnologija nenehno napreduje, bodo poskusi deanonimiziranja vse bolj 
izpopolnjeni. Široki opredelitvi „osebnih podatkov“ in „posameznikov, na katere se nanašajo 
osebni podatki“ sta pomembni za zaščito, ki bo ustrezna tudi v prihodnosti.

Predlog spremembe 190
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

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 

(23) Načela varstva bi se morala 
uporabljati le za specifične informacije v 
zvezi z določeno ali določljivo osebo. Za 
odločitev, ali je oseba določljiva, je treba 
upoštevati: (i) samo tista sredstva, za 
katera se pričakuje, da jih bo za določitev 
posameznika uporabil bodisi upravljavec 
bodisi katera koli druga fizična ali pravna
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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.

oseba in (ii) razumno verjetnost, da bo 
posameznik določen. Načela varstva 
podatkov se ne bi smela uporabljati za 
podatke, ki so anonimizirani na tak način, 
da posameznik, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, iz podatkov ni več 
določljiv.

Or. en

Predlog spremembe 191
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23 a) Ta uredba priznava, da zamenjava 
imen s psevdonimi koristi vsem 
posameznikom, na katere se nanašajo 
osebni podatki, saj so ti po definiciji 
spremenjeni tako, da jih brez uporabe 
dodatnih podatkov ni mogoče pripisati 
posamezniku, na katerega se nanašajo. S 
tem se upravljavci spodbujajo k uporabi 
psevdonimizacije podatkov.

Or. en

Predlog spremembe 192
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Pri uporabi spletnih storitev so lahko 
posamezniki povezani s spletnimi 
identifikatorji, ki jih zagotovijo njihove 
naprave, aplikacije, orodja in protokoli, kot 
so naslovi internetnega protokola ali
identifikatorji piškotkov. To lahko pusti

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

drugi edinstveni identifikatorji. Ker ti 
identifikatorji puščajo sledi in jih je 
mogoče uporabiti za določitev fizičnih 
oseb, mora ta uredba veljati za obdelave,
ki vključujejo take podatke, razen če se ti
identifikatorji dokazljivo ne nanašajo na 
fizične osebe, kot na primer IP-naslovi 
spletnih strežnikov, in jih zato ni mogoče
šteti za „osebne podatke“ v skladu z 
opredelitvijo iz člena 4(2).

Or. en

Obrazložitev

Za zagotavljanje dobre zaščite je pomembno, da se izraza „osebni podatki“ in „posameznik, 
na katerega se nanašajo osebni podatki“ ne opredelita preozko. Spletne identifikatorje je 
treba v večini primerov šteti za osebne podatke. Predlog Komisije znatno zmanjšuje 
veljavnost načel varstva podatkov za take spletne identifikatorje. Predlagani predlog 
spremembe jasno določa, da je treba takšne identifikatorje šteti za osebne podatke, razen če 
je mogoče dokazati, da to niso.

Predlog spremembe 193
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(Ne zadeva slovenske jezikovne različice, 
op. p.)
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Or. en

Predlog spremembe 194
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Kadar podatki upravljavcu omogočajo identifikacijo posameznika, jih je treba šteti za osebne 
podatke.

Predlog spremembe 195
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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



PE502.053v01-00 22/135 AM\922340SL.doc

SL

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

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. Informirano 
privolitev je treba karseda olajšati z 
uporabniku prijaznimi informacijami o 
vrstah obdelav, ki se bodo izvajale. Molk, 
zgolj uporaba storitve ali nedejavnost, kot 
je neodstranjevanje oznak iz vnaprej 
označenih polj, zato ne bi smeli 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

Informirana privolitev je odvisna od proste dostopnosti informacij posamezniku, na katerega 
se podatki nanašajo, v uporabniku prijazni obliki. Poleg tega je treba okrepiti načelo, da o 
privolitvi ni mogoče sklepati iz nedejavnosti, kot je neodstranjevanje oznak iz vnaprej 
označenih polj.

Predlog spremembe 196
Paul Rübig

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25
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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 
jasna in natančna, prav tako pa ne sme biti 
po nepotrebnem moteča za uporabo 
storitve, za katero se zagotavlja.

(25) Privolitev bi morala biti dana 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
drugim 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, kot je uporaba 
ustreznih nastavitev brskalnika, ki s tem v 
zvezi jasno kaže privolitev takega 
posameznika v predlagano obdelavo 
njegovih osebnih podatkov. Molk ali 
nedejavnost lahko prav tako pomenita 
veljavno privolitev, če je v oceni učinka za 
varstvo podatkov ugotovljeno, da izrecno 
soglasje ni potrebno. 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. de

Obrazložitev

Kolikor manjše so posledice obdelave podatkov, toliko nižje bi morale biti zahteve v zvezi z 
izjavo o privolitvi. Zato načeloma ne bi smeli zahtevati pridobitve izrecnega soglasja, temveč
bi bilo to potrebno samo v primerih, ko bi ocena učinka za varstvo podatkov pokazala, da je 
izrecna privolitev potrebna. Soglasje, ki je pridobljeno s pomočjo ustreznih nastavitev 
brskalnika, bi se moralo prav tako šteti za pritrdilno dejanje v skladu s členom 7(1b).

Predlog spremembe 197
Silvia-Adriana Ţicău
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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 
jasna in natančna, prav tako pa ne sme biti 
po nepotrebnem moteča za uporabo 
storitve, za katero se zagotavlja.

(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. Informirano 
privolitev je treba čim bolj olajšati z 
uporabniku prijaznimi informacijami o 
vrstah obdelav, ki se bodo izvajale. Molk, 
zgolj uporaba storitve ali nedejavnost, kot 
je neodstranjevanje oznak iz vnaprej 
označenih polj, zato ne bi smeli 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

Informirana privolitev je odvisna od proste dostopnosti informacij posamezniku, na katerega 
se podatki nanašajo, v uporabniku prijazni obliki. Poleg tega je treba okrepiti načelo, da o 
privolitvi ni mogoče sklepati iz nedejavnosti, kot je neodstranjevanje oznak iz vnaprej 
označenih polj.
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Predlog spremembe 198
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

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 
jasna in natančna, prav tako pa ne sme biti 
po nepotrebnem moteča za uporabo 
storitve, za katero se zagotavlja.

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

Or. en

Predlog spremembe 199
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25 a) Ta uredba priznava, da 
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psevdonimizacija podatkov lahko 
pripomore k zmanjšanju tveganja za 
zasebnost posameznikov, na katere se 
nanašajo osebni podatki. Kadar 
upravljavec podatke psevdonimizira, se 
šteje, da je takšna obdelava podatkov 
upravičena kot pravni interes upravljavca 
v skladu s točko (f) člena 6(1).

Or. en

Predlog spremembe 200
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Osebni podatki v zvezi z zdravjem bi 
morali obsegati zlasti vse podatke v zvezi z 
zdravstvenim stanjem posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki,
informacije o registraciji posameznika za 
zagotavljanje zdravstvenih storitev,
informacije o plačilih ali upravičenosti 
posameznika do zdravstvenega varstva,
številko, znak ali posebno oznako, 
dodeljeno posamezniku za njegovo 
enolično identifikacijo v zdravstvene 
namene, vse informacije o posamezniku, 
zbrane med nudenjem zdravstvenih storitev 
posamezniku, informacije, pridobljene s 
testiranjem ali preiskavo dela telesa ali
telesne snovi, vključno z biološkimi vzorci,
istovetnost osebe, ki posamezniku nudi 
storitve zdravstvenega varstva, ali vse 
informacije, npr. o bolezni, invalidnosti, 
tveganju za nastanek bolezni, zdravstveni 
anamnezi, kliničnem zdravljenju ali o 
dejanskem fiziološkem ali biomedicinskem 
stanju posameznika, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, ne glede na vir 
teh podatkov, kot je npr. zdravnik ali drug 
zdravstveni delavec, bolnišnica, medicinski 
pripomoček ali diagnostični preskus in 

(26) Osebni podatki v zvezi z zdravjem bi 
morali obsegati zlasti vse osebne podatke v 
zvezi z zdravstvenim stanjem 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki; informacije o registraciji 
posameznika za zagotavljanje zdravstvenih 
storitev; informacije o plačilih ali 
upravičenosti posameznika do 
zdravstvenega varstva; številko, znak ali 
posebno oznako, dodeljeno posamezniku 
za njegovo enolično identifikacijo v 
zdravstvene namene; vse informacije o 
posamezniku, zbrane med nudenjem 
zdravstvenih storitev posamezniku; osebne 
podatke, pridobljene s testiranjem ali 
preiskavo dela telesa, telesne snovi ali 
biološkega vzorca; istovetnost osebe, ki 
posamezniku nudi storitve zdravstvenega 
varstva; ali vse informacije, npr. o bolezni, 
invalidnosti, tveganju za nastanek bolezni, 
zdravstveni anamnezi, kliničnem 
zdravljenju ali o dejanskem fiziološkem ali 
biomedicinskem stanju posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, ne 
glede na vir teh podatkov, kot je npr. 
zdravnik ali drug zdravstveni delavec, 
bolnišnica, medicinski pripomoček ali 
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vitro. diagnostični preskus in vitro.

Or. en

Obrazložitev

Podatki v zvezi z zdravjem vključujejo osebne podatke, pridobljene s testiranjem bioloških 
vzorcev, ne bioloških vzorcev samih po sebi.

Predlog spremembe 201
Jens Rohde

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Osebni podatki v zvezi z zdravjem bi 
morali obsegati zlasti vse podatke v zvezi z 
zdravstvenim stanjem posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki,
informacije o registraciji posameznika za 
zagotavljanje zdravstvenih storitev,
informacije o plačilih ali upravičenosti 
posameznika do zdravstvenega varstva,
številko, znak ali posebno oznako, 
dodeljeno posamezniku za njegovo 
enolično identifikacijo v zdravstvene 
namene, vse informacije o posamezniku, 
zbrane med nudenjem zdravstvenih storitev 
posamezniku, informacije, pridobljene s 
testiranjem ali preiskavo dela telesa ali 
telesne snovi, vključno z biološkimi vzorci,
istovetnost osebe, ki posamezniku nudi 
storitve zdravstvenega varstva, ali vse 
informacije, npr. o bolezni, invalidnosti, 
tveganju za nastanek bolezni, zdravstveni 
anamnezi, kliničnem zdravljenju ali o 
dejanskem fiziološkem ali biomedicinskem 
stanju posameznika, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, ne glede na vir 
teh podatkov, kot je npr. zdravnik ali drug 
zdravstveni delavec, bolnišnica, medicinski 
pripomoček ali diagnostični preskus in 
vitro.

(26) Osebni podatki v zvezi z zdravjem, 
vključno z genetskimi podatki, bi morali 
obsegati zlasti vse podatke v zvezi z 
zdravstvenim stanjem posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki; 
informacije o registraciji posameznika za 
zagotavljanje zdravstvenih storitev; 
informacije o plačilih ali upravičenosti 
posameznika do zdravstvenega varstva; 
številko, znak ali posebno oznako, 
dodeljeno posamezniku za njegovo 
enolično identifikacijo v zdravstvene 
namene; vse informacije o posamezniku, 
zbrane med nudenjem zdravstvenih storitev 
posamezniku; informacije, pridobljene s 
testiranjem ali preiskavo dela telesa ali 
telesne snovi, vključno z biološkimi 
vzorci; istovetnost osebe, ki posamezniku 
nudi storitve zdravstvenega varstva; ali vse 
informacije, npr. o bolezni, invalidnosti, 
tveganju za nastanek bolezni, zdravstveni 
anamnezi, kliničnem zdravljenju ali o 
dejanskem fiziološkem ali biomedicinskem 
stanju posameznika, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, ne glede na vir 
teh podatkov, kot je npr. zdravnik ali drug 
zdravstveni delavec, bolnišnica, medicinski 
pripomoček ali diagnostični preskus in 
vitro.
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Or. en

Obrazložitev

It should be clear that genetic information of any kind is included in the definition of health 
data, since genetic data are not more sensitive than some other health data, as for example 
data subjects carrying infectious diseases. To consider genetic data as a special category in 
the context of health care might also fuel unwarranted fears among the public and could 
create unwarranted barriers for research. At this točka in time research into genetic data has 
shown that they are far more complex than previously thought, such as the discovery of 
epigenetic changes, and do not easily fit into a model of one dimensional genetic determinism 
as often perceived by the lay public.

Predlog spremembe 202
Giles Chichester

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 v Uniji, 
vključno z upravljavcem, ki je tudi 
obdelovalec, 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 pomenita
glavnega sedeža in zato nista odločujoče 
merilo za matično podjetje. Glavni sedež 
obdelovalca, ki ni tudi upravljavec, bi 
moral biti kraj njegove osrednje uprave v 
Uniji.

Or. en

Obrazložitev

V primeru upravljavca, ki je tudi obdelovalec, ni smiselna uporaba različnih preizkusov za 
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določanje, kateri regulativni organ ima pooblastila glede te organizacije. Ta predlog 
spremembe zagotavlja, da taki upravljavci lahko v celoti izkoristijo sistem „vse na enem 
mestu.“

Predlog spremembe 203
Amelia Andersdotter

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 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 pomenita glavnega sedeža in zato 
nista odločujoče merilo za matično 
podjetje. Glavni sedež obdelovalca bi 
moral biti kraj njegove osrednje uprave v 
Uniji.

Or. en

Predlog spremembe 204
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Povezana družba bi morala zajemati 
obvladujočo družbo in njene odvisne 
družbe, pri čemer mora biti obvladujoča 
družba družba, ki lahko izvršuje 

(28) Povezana družba bi morala zajemati 
obvladujočo družbo in njene odvisne 
družbe, pri čemer mora biti obvladujoča 
družba družba, ki lahko izvršuje
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prevladujoč vpliv nad drugimi družbami z, 
na primer, lastništvom, finančnim deležem 
ali pravili, ki urejajo njeno delovanje, ali 
pooblastilom za izvajanje predpisov o 
varstvu osebnih podatkov.

prevladujoč vpliv nad drugimi družbami z, 
na primer, lastništvom, finančnim deležem 
ali pravili, ki urejajo njeno delovanje, ali 
pooblastilom za izvajanje predpisov o 
varstvu osebnih podatkov. Povezana 
družba lahko predlaga en sam glavni 
sedež v Uniji.

Or. en

Predlog spremembe 205
Amelia Andersdotter

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
svojih 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. Nobena omemba 
varstva otrok v tej uredbi se ne sme 
razlagati v smislu posrednega navodila, 
naj se v zvezi z zaščito podatkov odraslih 
ravna manj skrbno, kot bi se v primeru, 
da se varstvo otrok ne bi omenjalo.

Or. en

Obrazložitev

Posebna pozornost ravnanju z osebnimi podatki otrok se ne sme uporabiti kot sredstvo za 
zmanjšanje pomena varovanja osebnih podatkov na splošno niti ne sme omogočati takšne 
uporabe.

Predlog spremembe 206
Marian Harkin, Seán Kelly
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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
svojih osebnih podatkov, saj se morda manj 
zavedajo nevarnosti in posledic ter slabše 
poznajo zaščitne ukrepe in pravice v zvezi 
z obdelavo osebnih podatkov. Takšna 
zaščita je še posebej pomembna v okviru 
družabnih omrežij, kjer bi se morali otroci 
zavedati identitet tistih, s katerimi 
komunicirajo. Za določitev, kdaj je 
posameznik otrok, bi morala ta uredba 
uporabiti opredelitev iz Konvencije ZN o 
otrokovih pravicah.

Or. en

Predlog spremembe 207
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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



PE502.053v01-00 32/135 AM\922340SL.doc

SL

časa, kolikor je potrebno, bi moral 
upravljavec določiti roke za izbris ali 
občasno preverjanje.

bi moral upravljavec določiti roke za izbris 
ali občasno preverjanje.

Or. fr

Predlog spremembe 208
Paul Rübig

Predlog uredbe
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Kadar obdelava temelji na privolitvi 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, bi moral upravljavec 
dokazati, da je posameznik, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, privolil v 
postopek obdelave. Zlasti v okviru pisne 
izjave o drugi zadevi bi morali zaščitni 
ukrepi zagotoviti, da se posameznik, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, 
zaveda, da daje privolitev in v kakšnem 
obsegu.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Kolikor manjše so posledice obdelave podatkov, toliko nižje bi morale biti zahteve v zvezi z 
izjavo o privolitvi. Zato načeloma ne bi smeli zahtevati pridobitve izrecnega soglasja, temveč 
bi bilo to potrebno samo v primerih, ko bi ocena učinka za varstvo podatkov pokazala, da je 
izrecna privolitev potrebna. Soglasje, ki je pridobljeno s pomočjo ustreznih nastavitev 
brskalnika, bi se moralo prav tako šteti za pritrdilno dejanje v skladu s členom 7(1b).

Predlog spremembe 209
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Uvodna izjava 32
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Kadar obdelava temelji na privolitvi 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, bi moral upravljavec 
dokazati, da je posameznik, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, privolil v 
postopek obdelave. Zlasti v okviru pisne 
izjave o drugi zadevi bi morali zaščitni 
ukrepi zagotoviti, da se posameznik, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, 
zaveda, da daje privolitev in v kakšnem 
obsegu.

(32) Kadar obdelava temelji na privolitvi 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, bi moral upravljavec 
dokazati, da je posameznik, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, privolil v 
postopek obdelave. Zlasti v okviru pisne 
izjave o drugi zadevi bi morali zaščitni 
ukrepi zagotoviti, da se posameznik, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, 
zaveda, da daje privolitev in v kakšnem 
obsegu. Zaradi skladnosti z načelom 
zmanjšanja količine podatkov ne bi smeli 
razumeti, da dokazno breme terja 
potrditev identitete posameznikov, na 
katere se nanašajo osebni podatki, razen 
če je to nujno, niti to ne bi smel biti vzrok 
za obdelavo večje količine podatkov kot 
sicer.

Or. en

Predlog spremembe 210
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Kadar obdelava temelji na privolitvi 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, bi moral upravljavec 
dokazati, da je posameznik, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, privolil v 
postopek obdelave. Zlasti v okviru pisne 
izjave o drugi zadevi bi morali zaščitni 
ukrepi zagotoviti, da se posameznik, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, 
zaveda, da daje privolitev in v kakšnem 
obsegu.

(32) Kadar obdelava temelji na privolitvi 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, bi moral upravljavec 
dokazati, da je posameznik, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, privolil v 
postopek obdelave. Zlasti v okviru pisne 
izjave o drugi zadevi bi morali zaščitni 
ukrepi zagotoviti, da se posameznik, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, 
zaveda, da daje privolitev in v kakšnem 
obsegu. Zaradi skladnosti z načelom 
zmanjšanja količine podatkov ne bi smeli 
razumeti, da dokazno breme terja 
potrditev identitete posameznikov, na 
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katere se nanašajo osebni podatki, razen 
če je to nujno.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da takšne obveznosti ne povzročijo negativnega učinka obdelave večjih količin 
podatkov kot sicer.

Predlog spremembe 211
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(33) Za zagotovitev prostovoljne privolitve 
bi bilo treba pojasniti, da privolitev ne 
pomeni veljavne pravne podlage, če 
posameznik nima dejanske in prostovoljne 
izbire in zato privolitve ne more zavrniti ali 
preklicati brez škode. Prav tako privolitev 
ne sme pomeniti pravne podlage za 
obdelavo podatkov, kadar posameznik, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, 
nima dostopa do različnih enakovrednih 
storitev. Privzete nastavitve, kot so vnaprej 
označena polja, molk ali zgolj uporaba 
storitve ne pomenijo privolitve. Privolitev 
je mogoče pridobiti le za obdelavo, ki je 
zakonita in ni čezmerna glede na namen. 
Nesorazmerne obdelave podatkov ni 
mogoče upravičiti s pridobitvijo privolitve.

Or. en

Obrazložitev

Ta dopolnitev je namenjena preprečevanju primerov, v katerih upravljavci skušajo pridobiti 
privolitev za obdelavo, ki je očitno nesorazmerna. To bi moralo regulativne organe in sodnike 
spodbuditi k razpravi o vsebinski namesto o postopkovni pravičnosti. Tak pogled onstran 
postopkovnih pravil pozna tudi splošno pogodbeno pravo, ki narekuje, da odnose med 
strankami urejajo načela, kot so „dobra vera“ ter razumnost in poštenost, če se ugotovi, da 
posebni pogodbeni pogoji ta načela kršijo.
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Predlog spremembe 212
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Prav tako privolitev ne sme pomeniti 
pravne podlage za obdelavo podatkov, 
kadar posameznik, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, nima dostopa do 
različnih enakovrednih storitev. Privzete 
nastavitve, kot so vnaprej označena polja, 
molk ali zgolj uporaba storitve ne 
pomenijo privolitve. Privolitev je mogoče 
pridobiti le za obdelavo, ki je zakonita in 
ni čezmerna glede na namen. 
Nesorazmerne obdelave podatkov ni 
mogoče upravičiti s pridobitvijo privolitve.

Or. en

Obrazložitev

Upravljavec ne sme poskušati pridobiti privolitve za obdelavo, ki je očitno nesorazmerna. To 
bi moralo regulativne organe in sodnike spodbuditi k razpravi o vsebinski namesto o 
postopkovni pravičnosti.

Predlog spremembe 213
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Predlog uredbe
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) Privolitev ne bi smela pomeniti črtano
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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.

Or. en

Obrazložitev

Uvodne izjave 34 ne bi bilo smiselno obdržati glede na spremembe člena 7(4).

Predlog spremembe 214
Paul Rübig

Predlog uredbe
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(34) Privolitev ne bi smela pomeniti 
veljavne pravne podlage za obdelavo 
osebnih podatkov, če ni bila dana 
prostovoljno.
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podatkov, ko lahko javni organ s svojimi 
zadevnimi javnimi pooblastili uvede 
obveznost in se ob upoštevanju interesa 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, za privolitev ne more šteti, 
da je dana prostovoljno.

Or. de

Obrazložitev

Größenunterschiede bzw. ein Ungleichgewicht haben nicht per se und automatisch Einfluss 
auf die Freiwilligkeit einer Einwilligung und sollen daher nicht ausschlaggebend für die 
Definition der Freiwilligkeit sein. Das bloße Abstellen auf ein Ungleichgewicht birgt die 
Gefahr von Unsicherheiten im Rechtsverkehr, welche es zu vermeiden gilt. Es soll daher 
genügen, auf die Freiwilligkeit einer Einwilligung abzustellen; die Regelung bietet 
ausreichend Flexibilität, um im Rahmen eine Einzelfallbeurteilung unterschiedliche 
Sachverhalte adäquat zu berücksichtigen und zu beurteilen.

Predlog spremembe 215
Angelika Niebler

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.
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.
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Or. de

Obrazložitev

Verodostojnost soglasja za obdelavo podatkov v okviru zaposlitve ne bi smela biti vprašljiva v 
vseh primerih, saj je soglasje pogosto dano, ko gre za zadeve, pri katerih je v interesu 
zadevnih zaposlenih, da dovolijo obdelavo svojih osebnih podatkov.

Predlog spremembe 216
Silvia-Adriana Ţicău

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 ali kadar ima upravljavec 
veliko tržno moč v zvezi z nekaterimi 
proizvodi ali storitvami in kadar se ti 
proizvodi ali storitve zagotavljajo na 
podlagi privolitve v obdelavo osebnih 
podatkov, ali kadar enostranska in 
nebistvena sprememba storitve 
posamezniku, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, ne daje druge možnosti, 
kot da sprejme to spremembo ali opusti 
spletni vir, v katerega je vložil veliko časa.
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.
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Predlog spremembe 217
Amelia Andersdotter

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 ali kadar ima upravljavec 
veliko tržno moč v zvezi z nekaterimi 
proizvodi ali storitvami in kadar se ti 
proizvodi ali storitve zagotavljajo na 
podlagi privolitve v obdelavo osebnih 
podatkov, ali kadar enostranska in 
nebistvena sprememba storitve 
posamezniku, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, ne daje druge možnosti, 
kot da sprejme to spremembo ali opusti 
spletni vir, v katerega je vložil veliko časa.
Kadar je upravljavec javni organ, bi 
neravnovesje obstajalo samo v primeru 
posebnih postopkov obdelave podatkov, ko 
lahko javni organ s svojimi zadevnimi 
javnimi pooblastili uvede obveznost in se 
ob upoštevanju interesa posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, za 
privolitev ne more šteti, da je dana 
prostovoljno.

Or. en

Obrazložitev

Many social media sites lead users to invest significant time and energy in developing online 
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profiles. There would be a clear imbalance in any situation where the user was given the 
choice between accepting new and unnecessary data processing and abandoning the work 
they have already put into their profile. Another case would be if the market for the service in 
question is monopolistic/oligopolistic, so that the data subject does not in fact have a real 
possibility to choose a privacy-respecting service provider. Data portability would not fully 
address this issue, as it does not resolve the loss of the network effects in larger social 
networks.

Predlog spremembe 218
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(36) Kadar se obdelava izvaja v skladu z 
zakonsko obveznostjo, ki velja za 
upravljavca, ali če je obdelava potrebna za 
izvajanje naloge v javnem interesu ali pri 
izvajanju javne oblasti, mora biti pravna 
podlaga za obdelavo zakonodaja Unije ali 
zakonodaja držav članic, ki izpolnjuje 
zahteve Listine Evropske unije o temeljnih 
pravicah glede omejevanja pravic in 
svoboščin. Prav tako je naloga zakonodaje 
Unije ali zakonodaje držav članic, da 
določi, ali naj bo upravljavec, ki nalogo 
izvaja v javnem interesu ali pri izvajanju 
javne oblasti, državna uprava ali druga 
fizična ali pravna oseba, ki jo ureja javno 
pravo, ali pa fizična ali pravna oseba, ki jo 
ureja zasebno pravo, kot na primer 
poklicno združenje.

(36) Kadar se obdelava izvaja v skladu z 
zakonsko obveznostjo, ki velja za 
upravljavca, ali pri izvajanju javne oblasti, 
mora biti pravna podlaga za obdelavo 
zakonodaja Unije ali zakonodaja držav 
članic, ki izpolnjuje zahteve Listine 
Evropske unije o temeljnih pravicah glede 
omejevanja pravic in svoboščin. Prav tako 
je naloga zakonodaje Unije ali zakonodaje 
držav članic, da določi, ali naj bo 
upravljavec, ki nalogo izvaja pri izvajanju 
javne oblasti, državna uprava ali druga 
fizična ali pravna oseba, ki jo ureja javno 
pravo, ali pa fizična ali pravna oseba, ki jo 
ureja zasebno pravo, kot na primer 
poklicno združenje.

Or. en

Obrazložitev

Črtanje delov prispeva k jasnosti besedila. Zdi se, da sedanja različica besedila pomeni, da ni 
nobenih neobveznih nalog obdelave podatkov, ki bi lahko imele pravno podlago v zakonodaji 
EU. Obdelavo bodisi zahteva zakonodaja EU in je obvezna bodisi ni obvezna in v tem 
primeru ni dovoljena, zato ne more biti predmet te izjeme.
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Predlog spremembe 219
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Uvodna izjava 36 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(36 a) Te naloge, ki se izvajajo v javnem 
interesu ali pri izvajanju javne oblasti, 
vključujejo obdelavo osebnih podatkov, ki 
je potrebna za upravljanje in delovanje 
teh oblasti.

Or. en

Obrazložitev

Potrebni so nadaljnji podatki o tem, kaj natančno lahko zajema pravna obveznost oziroma 
naloge, ki se opravljajo v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti.

Predlog spremembe 220
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38) Pravni interesi upravljavca lahko 
pomenijo pravno podlago za obdelavo, če 
ne prevladajo interesi ali temeljne pravice 
in svoboščine posameznika, na katerega 
se nanašajo osebni podatki. Glede tega bi 
bila skrbna ocena potrebna zlasti, če je 
tak posameznik otrok, saj otroci 
potrebujejo posebno varstvo. Posameznik, 
na katerega se nanašajo osebni podatki, bi 
moral imeti pravico, da brezplačno 
ugovarja obdelavi na podlagi razlogov, 
povezanih z njegovim posebnim 
položajem. Za zagotovitev preglednosti bi 
moral biti upravljavec zavezan, da 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, izrecno obvesti o pravnih 
interesih, za katere si prizadeva, in o 

črtano
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pravici do ugovora, prav tako pa bi moral 
te pravne interese dokumentirati. Glede 
na to, da mora zakonodajalec z zakonom 
določiti pravno podlago za obdelavo 
podatkov s strani javnih organov, ta 
pravna podlaga ne bi smela veljati za 
obdelavo s strani javnih organov pri 
izvajanju njihovih nalog.

Or. en

Obrazložitev

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. This exception, as proposed by the European Commission, 
grants a very wide exception to data controllers to process data if they feel justified in 
undertaking such processing. This risks creating legal uncertainty and barriers to the single 
market. The European Data Protection Board should establish guidelines for acceptable 
“legitimate interests” in this context.

Predlog spremembe 221
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38) Pravni interesi upravljavca lahko 
pomenijo pravno podlago za obdelavo, če 
ne prevladajo interesi ali temeljne pravice 
in svoboščine posameznika, na katerega se 
nanašajo osebni podatki. Glede tega bi bila 
skrbna ocena potrebna zlasti, če je tak 
posameznik otrok, saj otroci potrebujejo 
posebno varstvo. Posameznik, na katerega 
se nanašajo osebni podatki, bi moral imeti 
pravico, da brezplačno ugovarja obdelavi
na podlagi razlogov, povezanih z njegovim 
posebnim položajem. Za zagotovitev 
preglednosti bi moral biti upravljavec 
zavezan, da posameznika, na katerega se 

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

katere si prizadeva, in o pravici do 
ugovora, prav tako pa bi moral te pravne 
interese dokumentirati. Glede na to, da 
mora zakonodajalec z zakonom določiti 
pravno podlago za obdelavo podatkov s 
strani javnih organov, ta pravna podlaga ne 
bi smela veljati za obdelavo s strani javnih 
organov pri izvajanju njihovih nalog.

Or. en

Predlog spremembe 222
Kent Johansson

Predlog uredbe
Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 223
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Uvodna izjava 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(40) Obdelava osebnih podatkov v druge 
namene bi morala biti dovoljena le, če je 
skladna s tistimi nameni, za katere so bili 
podatki prvotno zbrani, zlasti kadar je 
obdelava potrebna v zgodovinske, 
statistične ali znanstvenoraziskovalne 
namene. Če ta drugi namen ni skladen s 
prvotnim namenom, za katerega so 
podatki zbrani, bi moral upravljavec za ta 
drugi namen pridobiti privolitev 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, ali pa bi moral obdelavo 
utemeljiti na drugi zakoniti podlagi za 
zakonito obdelavo, zlasti kadar to določa 
zakonodaja Unije ali zakonodaja držav 
članic, ki velja za upravljavca. V vsakem 
primeru bi morala biti zagotovljena 
uporaba načel iz te uredbe in zlasti 
obveščanje posameznika, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, o teh drugih 
namenih.

(40) Obdelava osebnih podatkov v druge 
namene bi morala biti dovoljena le, če je 
skladna s tistimi nameni, za katere so bili 
podatki prvotno zbrani, zlasti kadar je 
obdelava potrebna v zgodovinske, 
statistične ali znanstvenoraziskovalne 
namene. V vsakem primeru bi morala biti 
zagotovljena uporaba načel iz te uredbe in 
zlasti obveščanje posameznika, na katerega 
se nanašajo osebni podatki, o teh drugih 
namenih.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe odraža predlog spremembe člena 6.

Predlog spremembe 224
Silvia-Adriana Ţicău
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(40) Obdelava osebnih podatkov v druge 
namene bi morala biti dovoljena le, če je 
skladna s tistimi nameni, za katere so bili 
podatki prvotno zbrani, zlasti kadar je 
obdelava potrebna v zgodovinske, 
statistične ali znanstvenoraziskovalne 
namene. Če ta drugi namen ni skladen s 
prvotnim namenom, za katerega so podatki 
zbrani, bi moral upravljavec za ta drugi 
namen pridobiti privolitev posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, ali pa 
bi moral obdelavo utemeljiti na drugi 
zakoniti podlagi za zakonito obdelavo, 
zlasti kadar to določa zakonodaja Unije 
ali zakonodaja držav članic, ki velja za 
upravljavca. V vsakem primeru bi morala 
biti zagotovljena uporaba načel iz te uredbe 
in zlasti obveščanje posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, o teh 
drugih namenih.

(40) Obdelava osebnih podatkov v druge 
namene bi morala biti dovoljena le, če je 
skladna s tistimi nameni, za katere so bili 
podatki prvotno zbrani, zlasti kadar je 
obdelava potrebna v zgodovinske, 
statistične ali znanstvenoraziskovalne 
namene. Če ta drugi namen ni skladen s 
prvotnim namenom, za katerega so podatki 
zbrani, bi moral upravljavec za ta drugi 
namen pridobiti privolitev posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki. V 
vsakem primeru bi morala biti zagotovljena 
uporaba načel iz te uredbe in zlasti 
obveščanje posameznika, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, o teh drugih 
namenih.

Or. en

Predlog spremembe 225
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Predlog uredbe
Uvodna izjava 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(40) Obdelava osebnih podatkov v druge 
namene bi morala biti dovoljena le, če je 
skladna s tistimi nameni, za katere so bili 
podatki prvotno zbrani, zlasti kadar je 
obdelava potrebna v zgodovinske, 
statistične ali znanstvenoraziskovalne
namene. Če ta drugi namen ni skladen s 
prvotnim namenom, za katerega so podatki 
zbrani, bi moral upravljavec za ta drugi 

(40) Obdelava osebnih podatkov v druge 
namene bi morala biti dovoljena le, če je 
skladna s tistimi nameni, za katere so bili 
podatki prvotno zbrani, na primer kadar je 
obdelava potrebna v zgodovinske, 
statistične ali znanstvene namene. Če ta 
drugi namen ni skladen s prvotnim 
namenom, za katerega so podatki zbrani, bi 
moral upravljavec za ta drugi namen 
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namen pridobiti privolitev posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, ali pa 
bi moral obdelavo utemeljiti na drugi 
zakoniti podlagi za zakonito obdelavo, 
zlasti kadar to določa zakonodaja Unije ali 
zakonodaja držav članic, ki velja za 
upravljavca. V vsakem primeru bi morala 
biti zagotovljena uporaba načel iz te uredbe 
in zlasti obveščanje posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, o teh 
drugih namenih.

pridobiti privolitev posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, ali pa 
bi moral obdelavo utemeljiti na drugi 
zakoniti podlagi za zakonito obdelavo, 
zlasti kadar to določa zakonodaja Unije ali 
zakonodaja držav članic, ki velja za 
upravljavca. V vsakem primeru bi morala 
biti zagotovljena uporaba načel iz te uredbe 
in zlasti obveščanje posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, o teh 
drugih namenih.

Or. en

Predlog spremembe 226
Alejo Vidal-Quadras

Predlog uredbe
Uvodna izjava 40 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(40 a) Obdelovanje podatkov v obsegu, ki 
je nujno potreben za zagotovitev, da 
upravljavci električnih in distribucijskih 
omrežij, kot so opredeljeni v direktivah 
2009/72/ES in 2009/73/ES, lahko 
zadovoljijo sistemske, omrežne ali 
operativne potrebe ali se odzivajo na 
povpraševanje, upravljajo z energijo ali 
izvajajo programe za energetsko 
učinkovitost, mora biti dovoljeno pod 
pogojem, da je podjetje elektro- ali 
plinskega gospodarstva ali operater 
distribucijskega sistema v pogodbi 
zahteval, da mora obdelovalec podatkov 
izpolnjevati zahteve, ki jih določa ta 
uredba.

Or. en

Predlog spremembe 227
Amelia Andersdotter
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 41

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(41) Osebne podatke, ki so po svoji naravi 
še zlasti občutljivi in ranljivi glede 
temeljnih pravic ali zasebnosti, je treba še 
posebej varovati. Taki podatki se brez 
izrecne privolitve posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, ne 
smejo obdelovati. Vendar morajo biti 
odstopanja od te prepovedi izrecno 
predvidena glede posebnih potreb, zlasti 
kadar se obdelava izvaja v okviru zakonitih 
dejavnosti nekaterih združenj ali ustanov, 
katerih namen je omogočati uveljavljanje 
temeljnih svoboščin.

(41) Osebne podatke, ki so po svoji naravi 
še zlasti občutljivi in ranljivi glede 
temeljnih pravic ali zasebnosti, je treba še 
posebej varovati. Taki podatki se brez 
izrecne in informirane privolitve 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, ne smejo obdelovati.
Vendar morajo biti odstopanja od te 
prepovedi izrecno predvidena glede 
posebnih potreb, zlasti kadar se obdelava 
izvaja v okviru zakonitih dejavnosti 
nekaterih združenj ali ustanov, katerih 
namen je omogočati uveljavljanje 
temeljnih svoboščin zadevnih 
posameznikov, na katere se nanašajo 
osebni podatki.

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je jasno določiti in zožiti področje uporabe te izjeme.

Predlog spremembe 228
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Uvodna izjava 41

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(41) Osebne podatke, ki so po svoji naravi 
še zlasti občutljivi in ranljivi glede 
temeljnih pravic ali zasebnosti, je treba še 
posebej varovati. Taki podatki se brez 
izrecne privolitve posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, ne 
smejo obdelovati. Vendar morajo biti 
odstopanja od te prepovedi izrecno 
predvidena glede posebnih potreb, zlasti 
kadar se obdelava izvaja v okviru zakonitih 

(41) Osebne podatke, ki so po svoji naravi 
še zlasti občutljivi in ranljivi glede 
temeljnih pravic ali zasebnosti, je treba še 
posebej varovati. Taki podatki se brez 
izrecne in informirane privolitve 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, ne smejo obdelovati.
Vendar morajo biti odstopanja od te 
prepovedi izrecno predvidena glede 
posebnih potreb, zlasti kadar se obdelava 
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dejavnosti nekaterih združenj ali ustanov, 
katerih namen je omogočati uveljavljanje 
temeljnih svoboščin.

izvaja v okviru zakonitih dejavnosti 
nekaterih združenj ali ustanov, katerih 
namen je omogočati uveljavljanje 
temeljnih svoboščin.

Or. en

Predlog spremembe 229
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Uvodna izjava 42

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Obdelava občutljivih podatkov v zgodovinske, statistične in znanstvenoraziskovalne namene 
ni tako nujna ali tehtna, kot sta javno zdravstvo ali socialna zaščita. Zato ni potrebe, da bi 
vpeljali izjemo na podlagi nacionalnega prava, ki bi jih postavila na isto raven kot druge 
naštete utemeljitve, s čimer bi lahko ogrozili temeljne pravice, pravno varnost in enotni trg.

Predlog spremembe 230
Amelia Andersdotter
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 45

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(45) Če podatki, ki jih upravljavec 
obdeluje, upravljavcu ne omogočajo 
identifikacije fizične osebe, upravljavec 
podatkov ne bi smel biti zavezan k 
pridobivanju dodatnih informacij, da bi 
ugotovil istovetnost posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, samo 
zaradi skladnosti s katero koli določbo te 
uredbe. V primeru zahteve po dostopu bi 
moral upravljavec imeti pravico, da od 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, zahteva dodatne 
informacije, ki bodo upravljavcu podatkov 
omogočile, da najde osebne podatke, ki jih 
ta oseba išče.

(45) Če podatki, ki jih upravljavec 
obdeluje, upravljavcu ne omogočajo 
identifikacije fizične osebe, upravljavec 
podatkov nobene določbe v tej uredbi ne
sme šteti kot obveznost pridobivanja
dodatnih informacij, da bi ugotovil 
istovetnost posameznika, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, samo zaradi 
skladnosti s katero koli določbo te uredbe.
V primeru zahteve po dostopu bi moral 
upravljavec imeti pravico, da od 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, zahteva dodatne 
informacije, ki bodo upravljavcu podatkov 
omogočile, da najde osebne podatke, ki jih 
ta oseba išče. Če posameznik, na katerega 
se nanašajo osebni podatki, lahko 
zagotovi take podatke, se upravljavci ne bi 
smeli sklicevati na pomanjkanje podatkov 
kot razlog za zavrnitev zahteve za dostop.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe pojasnjuje besedilo, ki ga predlaga Komisija.

Predlog spremembe 231
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Uvodna izjava 45

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(45) Če podatki, ki jih upravljavec 
obdeluje, upravljavcu ne omogočajo 
identifikacije fizične osebe, upravljavec 
podatkov ne bi smel biti zavezan k 
pridobivanju dodatnih informacij, da bi 
ugotovil istovetnost posameznika, na 

(45) Če podatki, ki jih upravljavec 
obdeluje, upravljavcu ne omogočajo 
identifikacije fizične osebe, upravljavec 
podatkov ne bi smel biti zavezan k 
pridobivanju dodatnih informacij, da bi 
ugotovil istovetnost posameznika, na 
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katerega se nanašajo osebni podatki, samo 
zaradi skladnosti s katero koli določbo te 
uredbe. V primeru zahteve po dostopu bi 
moral upravljavec imeti pravico, da od 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, zahteva dodatne 
informacije, ki bodo upravljavcu podatkov 
omogočile, da najde osebne podatke, ki jih 
ta oseba išče.

katerega se nanašajo osebni podatki, samo 
zaradi skladnosti s katero koli določbo te 
uredbe. V primeru zahteve po dostopu bi 
moral upravljavec imeti pravico, da od 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, zahteva dodatne 
informacije, ki bodo upravljavcu podatkov 
omogočile, da najde osebne podatke, ki jih 
ta oseba išče. Upravljavec podatkov se ne 
sklicuje na morebitno pomanjkanje 
informacij, da bi zavrnil zahtevo za 
dostop, če lahko posameznik, na katerega 
se nanašajo osebni podatki, zagotovi te 
informacije, da se omogoči takšen dostop.

Or. en

Predlog spremembe 232
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Uvodna izjava 47

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(47) Zagotoviti bi bilo treba načine za 
olajšanje uveljavljanja pravic posameznika, 
na katerega se nanašajo osebni podatki, ki 
jih zagotavlja ta uredba, vključno z 
mehanizmi, s katerimi se brezplačno
zahtevajo zlasti dostop do podatkov, 
popravek, izbris in uveljavljanje pravice do 
ugovora. Upravljavec bi moral biti 
zavezan, da na zahtevo posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, 
odgovori v določenem roku in da v primeru
neizpolnitve zahteve posameznika navede 
razloge za to.

(47) Zagotoviti bi bilo treba načine za 
olajšanje uveljavljanja pravic posameznika, 
na katerega se nanašajo osebni podatki, ki 
jih zagotavlja ta uredba, vključno z 
mehanizmi, s katerimi se brezplačno
pridobijo zlasti dostop do podatkov, 
popravek, izbris in uveljavljanje pravice do 
ugovora. Upravljavec bi moral biti 
zavezan, da na zahtevo posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, 
odgovori v določenem roku in da v primeru
nezmožnosti izpolnitve zahteve 
posameznika navede razloge za to.

Or. en

Obrazložitev

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
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access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. This amendment stresses the rights of the data subjects, 
focusing on the outcome of them invoking their rights.

Predlog spremembe 233
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Uvodna izjava 48

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. fr

Predlog spremembe 234
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Uvodna izjava 49

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(49) Posameznikom, na katere se nanašajo 
osebni podatki, bi bilo treba informacije v 
zvezi z obdelavo osebnih podatkov, ki se 
nanje nanašajo, posredovati ob zbiranju 
podatkov ali, kadar se podatki ne pridobijo 

(49) Posameznikom, na katere se nanašajo 
osebni podatki, bi bilo treba informacije v 
zvezi z obdelavo osebnih podatkov, ki se 
nanje nanašajo, posredovati ob zbiranju 
podatkov ali, kadar se podatki ne pridobijo 



PE502.053v01-00 52/135 AM\922340SL.doc

SL

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.

od posameznika, v primernem roku in 
odvisno od okoliščin primera. Kadar se 
lahko v skladu z določbami te uredbe 
podatki zakonito posredujejo drugemu 
prejemniku, na primer po privolitvi 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, bi moral biti tak 
posameznik obveščen, ko se podatki prvič 
posredujejo prejemniku.

Or. en

Predlog spremembe 235
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Uvodna izjava 50

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(50) Vendar pa izvajanje te obveznosti ni 
nujno, če ima posameznik, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, te informacije že 
na voljo ali če je beleženje ali posredovanje 
izrecno določeno z zakonom ali če bi se 
zagotavljanje informacij posamezniku, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, 
izkazalo za nemogoče ali bi vključevalo 
nesorazmeren napor. Do slednjega bi 
lahko prišlo zlasti, kadar se obdelava 
izvaja v zgodovinske, statistične ali 
znanstvenoraziskovalne namene; v zvezi s 
tem se lahko upošteva število 
posameznikov, na katere se nanašajo 
osebni podatki, starost podatkov in vsi 
sprejeti nadomestni ukrepi.

(50) Vendar pa izvajanje te obveznosti ni 
nujno, če ima posameznik, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, te informacije že 
na voljo ali če je beleženje ali posredovanje 
izrecno določeno z zakonom ali če bi se 
zagotavljanje informacij posamezniku, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, 
izkazalo za nemogoče ali bi vključevalo 
nesorazmeren napor.

Or. en

Obrazložitev

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
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exemptions should be very limited.This amendment deletes text which may be misunderstood 
as promoting a lower level of protection for certain kinds of data processing.

Predlog spremembe 236
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Predlog uredbe
Uvodna izjava 51

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(51) Vsaka oseba bi morala imeti pravico 
dostopa do osebnih podatkov, ki so bili 
zbrani v zvezi z njo, in do enostavnega 
uveljavljanja te pravice, da bi se seznanila 
z obdelavo in preverila njeno zakonitost.
Zato bi moral vsak posameznik, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, imeti 
pravico do poznavanja zlasti namenov
obdelave osebnih podatkov, obdobja
obdelave, prejemnikov osebnih podatkov,
logike osebnih podatkov, ki se obdelujejo, 
in možnih posledic obdelave ter do 
pridobitve sporočila o tem. Ta pravica ne 
bi smela škodljivo vplivati na pravice in 
svoboščine drugih, vključno s poslovnimi 
skrivnostmi ali intelektualno lastnino, in 
predvsem na avtorske pravice, ki ščitijo 
programsko opremo. Vendar pa to ne sme 
povzročiti, da se posamezniku, na katerega 
se nanašajo osebni podatki, zavrnejo vse 
informacije.

Or. en

Predlog spremembe 237
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Uvodna izjava 51

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

dostopa do podatkov, ki so bili zbrani v 
zvezi z njo, in do enostavnega uveljavljanja 
te pravice, da bi se seznanila z obdelavo in 
preverila njeno zakonitost. Zato bi moral 
vsak posameznik, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, imeti pravico do
poznavanja zlasti namenov obdelave 
podatkov, obdobja obdelave, prejemnikov
podatkov, logike podatkov, ki se 
obdelujejo, in možnih posledic obdelave
ter do pridobitve sporočila o tem, vsaj v 
primerih, kadar podatki temeljijo na 
oblikovanju profilov. Ta pravica ne bi 
smela škodljivo vplivati na pravice in 
svoboščine drugih, vključno s poslovnimi 
skrivnostmi ali intelektualno lastnino, na 
primer v zvezi z avtorskimi pravicami, ki 
ščitijo programsko opremo. Vendar pa to 
ne sme povzročiti, da se posamezniku, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, 
zavrnejo vse informacije.

Or. en

Obrazložitev

Pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, so nujno potrebne, saj tem 
posameznikom omogočajo, da prevzamejo odgovornost za varstvo svojih podatkov in 
uveljavljajo svoje pravice zoper upravljavce. Te pravice sodijo med glavne vzvode, ki 
upravljavce prisilijo, da prevzamejo odgovornost. Zato bi bilo treba okrepiti pravice do 
informacij, dostopa, popravka, izbrisa in prenosljivosti podatkov, da bi uporabniki lahko 
razumeli, kaj se zgodi z njihovimi podatki, in da bi podatke lahko nadzorovali. Izjeme in 
izvzetja bi morali biti zelo omejeni. Ta predlog spremembe je namenjen pojasnitvi namere 
predloga Komisije.

Predlog spremembe 238
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Predlog uredbe
Uvodna izjava 52

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(52) Upravljavec bi moral uporabiti vse 
primerne ukrepe za preverjanje istovetnosti 
posameznika, na katerega se nanašajo 

(52) Upravljavec bi moral v kontekstu 
izdelka ali storitve, ki jo zagotavlja, ali 
drugače v okviru odnosa med 
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osebni podatki in ki zahteva dostop, zlasti 
v okviru spletnih storitev in spletnih 
identifikatorjev. Upravljavec ne bi smel 
hraniti osebnih podatkov samo zato, da se 
lahko odzove na morebitno zahtevo.

upravljavcem in posameznikom, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, ter 
občutljivosti obdelovanih osebnih 
podatkov uporabiti vse primerne ukrepe za 
preverjanje istovetnosti posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki in ki 
zahteva dostop, zlasti v okviru spletnih 
storitev in spletnih identifikatorjev.
Upravljavec ne bi smel hraniti osebnih 
podatkov niti biti prisiljen, da jih zbira,
samo zato, da se lahko odzove na 
morebitno zahtevo.

Or. en

Obrazložitev

V nekaterih primerih bo zadostitev zahtevi po pravici do dostopa povzročila, da bo moral 
upravljavec zbrati več (osebnih) podatkov od posameznika, na katerega se le-ti nanašajo, da 
bi lahko izpolnil zahtevo. V skladu z načelom zmanjševanja količine podatkov bi se morali tej 
morebitni posledici izogibati.

Predlog spremembe 239
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Uvodna izjava 52

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(52) Upravljavec bi moral uporabiti vse 
primerne ukrepe za preverjanje istovetnosti 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki in ki zahteva dostop, zlasti 
v okviru spletnih storitev in spletnih 
identifikatorjev. Upravljavec ne bi smel 
hraniti osebnih podatkov samo zato, da se 
lahko odzove na morebitno zahtevo.

(Ne zadeva slovenske jezikovne različice, 
op.p.)

Or. en

Obrazložitev

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
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access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. It is entirely possible that in some circumstances positive 
identification of the data subject would not be strictly necessary to provide access.

Predlog spremembe 240
Amelia Andersdotter

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 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.

(53) Vsaka oseba bi morala imeti pravico 
do popravka in izbrisa osebnih podatkov v 
zvezi z njo. 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. Vendar pa 
bi nadaljnja hramba podatkov lahko bila
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
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Obrazložitev

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. As the rights being accorded to all citizens in this recital 
are comprehensive, there appears to be little specific value to demand “particular” attention 
for children. The text proposed by the Commission could have the perverse effect of implying 
a less than comprehensive protection for adults. Further retention and processing of personal 
data should not be automatically permitted simply on the basis that they are being processed 
ostensibly for historical, statistical or scientific research processes. Such uses must be subject 
to adequate safeguards.

Predlog spremembe 241
Amelia Andersdotter

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 razširjena 
tako, da mora upravljavec, ki je osebne 
podatke objavil, tretje osebe obvestiti, da 
posameznik, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, zahteva izbris. Upravljavec
se šteje za odgovornega za objavo, če je 
odobril objavo s strani tretje osebe.

Or. en

Obrazložitev

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
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the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited.The text proposed by the Commission is far too broad to be 
implemented “as is” without significant dangers for freedom of communication

Predlog spremembe 242
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Uvodna izjava 55

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(55) Za okrepitev nadzora nad lastnimi 
podatki in pravice do dostopa bi morali 
imeti posamezniki, na katere se nanašajo 
osebni podatki, pravico, da v primerih, 
kadar so osebni podatki obdelani z 
elektronskimi sredstvi in v strukturirani 
obliki v splošni rabi, pridobijo kopijo 
podatkov, ki se nanje nanašajo, tudi v 
elektronski obliki v splošni rabi.
Posamezniku, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, bi moralo biti dovoljeno 
tudi prenašanje podatkov, ki jih je 
predložil, iz ene avtomatizirane aplikacije, 
na primer družabnega omrežja, v drugo. To 
bi moralo veljati, kadar je posameznik, na
katerega se nanašajo osebni podatki, na 
podlagi svoje privolitve ali pri izvajanju 
pogodbe zagotovil podatke
avtomatiziranemu sistemu za obdelavo.

(55) Za okrepitev nadzora nad lastnimi 
podatki in pravice do dostopa bi morali 
imeti posamezniki, na katere se nanašajo 
osebni podatki, pravico, da v primerih, 
kadar so osebni podatki obdelani z 
elektronskimi sredstvi, brezplačno
pridobijo kopijo podatkov, ki se nanje 
nanašajo, tudi v elektronski, 
interoperabilni in strukturirani obliki v 
splošni rabi. Posamezniku, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, bi moralo biti 
dovoljeno tudi prenašanje podatkov, ki jih 
je predložil, iz ene avtomatizirane 
aplikacije, na primer družabnega omrežja, 
v drugo. Ponudniki storitev informacijske 
družbe za zagotavljanje svojih storitev ne 
bi smeli zahtevati prenosa teh podatkov. 
Družabna omrežja bi bilo treba čim bolj 
spodbujati k shranjevanju podatkov na 
način, ki omogoča učinkovito 
prenosljivost podatkov za posameznike, na
katere se nanašajo osebni podatki.

Or. en

Obrazložitev

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
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exemptions should be very limited. The easier that it is to change providers, the less citizens 
will feel tied to a particular service, particularly if they are unhappy with the way their data is 
being used. The electronic formats in which data subjects obtain data should therefore be 
interoperable, structured and commonly used in order to avoid lock-in effects due to use of 
non-interoperable formats. However, providers should not make use of their services 
conditional on transferring data from previous service providers.

Predlog spremembe 243
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Uvodna izjava 57

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(57) Kadar se osebni podatki obdelujejo 
zaradi neposrednega trženja, bi moral imeti 
posameznik, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, pravico, da taki obdelavi 
ugovarja brezplačno in na način, ki ga je 
mogoče enostavno in učinkovito 
uveljavljati.

(57) Kadar se osebni podatki obdelujejo 
zaradi neposrednega trženja, bi moral imeti 
posameznik, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, pravico, da taki obdelavi 
ugovarja vnaprej, brezplačno in na način, 
ki ga je mogoče enostavno in učinkovito 
uveljavljati.

Or. en

Obrazložitev

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited.There are no acceptable grounds to argue that processing 
for the purpose of direct marketing should be subject to fewer safeguards than other forms of 
processing.

Predlog spremembe 244
Jens Rohde

Predlog uredbe
Uvodna izjava 58

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(58) Vsaka fizična oseba bi morala imeti (58) Nepošteno ali diskriminatorno 
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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.

oblikovanje profilov je prepovedano. Kot 
je opredeljeno v členu 5(2) Direktive o 
nepoštenih poslovnih 
praksah 2005/29/ES, je odločitev, ki jo 
navaja člen 20 te uredbe, „nepoštena“, če:

(a) nasprotuje zahtevam poklicne 
skrbnosti in
(b) v zvezi z izdelkom (ali storitvijo) 
bistveno izkrivlja ali bi verjetno bistveno 
izkrivljala ekonomsko obnašanje 
povprečnega potrošnika, ki ga izdelek (ali 
storitev) doseže ali je nanj usmerjen, ali 
obnašanje povprečnega člana skupine, če 
je poslovna praksa usmerjena na 
določeno skupino potrošnikov.
Smernice za izvajanje/uporabo direktive o 
nepoštenih poslovnih praksah, ki so jih 
izdali Evropska komisija in nacionalni 
izvajalci, vsebujejo nadaljnja pojasnila k 
tej opredelitvi.

Or. en

Predlog spremembe 245
Amelia Andersdotter

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 

(58) Vsaka fizična oseba bi morala imeti 
pravico, da ni predmet ukrepa, ki temelji na 
oblikovanju profilov s samodejno 
obdelavo. Vendar bi moral biti vsak tak 
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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.

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. Taka obdelava 
predvsem nikoli ne sme namerno ali 
nenamerno povzročiti diskriminacije 
posameznikov, na katere se nanašajo 
osebni podatki, na podlagi rasnega ali 
etničnega porekla, političnega 
prepričanja, vere ali prepričanja, članstva 
v sindikatu ali spolne usmerjenosti. Glede 
na tveganje diskriminacije se taka 
obdelava ne bi smela uporabljati za 
predvidevanje zelo redkih značilnosti.

Or. en

Obrazložitev

Profiling can entail serious risks for data subjects. It is prone to reinforcing discriminations, 
making decisions less transparent and carries an unavoidable risk of wrong decisions. For 
these reasons, it should be tightly regulated: its use should be clearly limited, and in those 
cases where it can be used, there should be safeguards against discrimination and data 
subjects should be able to receive clear and meaningful information on the logic of the 
profiling and its consequences. While some circles see profiling as a panacea for many 
problems, it should be noted that there is a significant body of research addressing its 
limitations. Notably, profiling tends to be useless for very rare characteristics, due to the risk 
of false positives. Also, profiles can be hard or impossible to verify. Profiles are based on 
complex and dynamic algorithms that evolve constantly and that are hard to explain to data 
subjects. Often, these algorithms qualify as commercial secrets and will not be easily 
provided to data subjects. However, when natural persons are subject to profiling, they 
should be ennaslovd to information about the logic used in the measure, as well as an 
explanation of the final decision if human intervention has been obtained. This helps to 
reduce intransparency, which could undermine trust in data processing and may lead to loss 
or trust in especially online services. There is also a serious risk of unreliable and (in effect) 
discriminatory profiles being widely used, in matters of real importance to individuals and 
groups, which is the motivation behind several suggested changes in this Člen that aim to 
improve the protection of data subjects against discrimination. In relation to this, the use of 
sensitive data in generating profiles should also be restricted. This amendment adapts the 
recital to reflect proposed amendments in Člen 20.
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Predlog spremembe 246
Paul Rübig

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 ali pravna 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.

Or. de

Predlog spremembe 247
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Uvodna izjava 59

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(59) Omejitve posebnih načel in pravic do 
obveščenosti, dostopa, popravka in izbrisa 
ali pravice do prenosljivosti podatkov, 
pravice do ugovora, ukrepov, ki temeljijo 
na oblikovanju profilov, sporočanja o 
kršitvi varnosti osebnih podatkov 
posamezniku, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, in določenih s tem 
povezanih obveznosti upravljavcev se 

(59) Omejitve posebnih načel in pravic do 
obveščenosti, dostopa, popravka in izbrisa 
ali pravice do prenosljivosti podatkov, 
pravice do ugovora, ukrepov, ki temeljijo 
na oblikovanju profilov, sporočanja o 
kršitvi varnosti osebnih podatkov 
posamezniku, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, in določenih s tem 
povezanih obveznosti upravljavcev se 
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lahko uvedejo z zakonodajo Unije ali 
zakonodajo držav članic, če je to v 
demokratični družbi potrebno in 
sorazmerno zaradi zaščite javne varnosti, 
vključno z zaščito človeškega življenja, 
zlasti pri odzivu na naravne nesreče ali 
nesreče, ki jih povzroči človek,
preprečevanja, preiskovanja in pregona 
kaznivih dejanj ali kršitev etike za 
zakonsko urejene poklice, drugih javnih 
interesov Unije ali države članice, vključno 
s pomembnim gospodarskim ali finančnim 
interesom, ali varstva posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, 
oziroma pravic in svoboščin drugih. Te 
omejitve morajo biti skladne z zahtevami 
iz Listine Evropske unije o temeljnih 
pravicah in Evropske konvencije o varstvu 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

lahko uvedejo z zakonodajo Unije ali 
zakonodajo držav članic, če je to v 
demokratični družbi nujno potrebno in 
sorazmerno zaradi zaščite javne varnosti, 
med drugim zaradi zaščite človeškega 
življenja, zlasti pri odzivu na naravne 
nesreče ali nesreče, ki jih povzroči človek,
preprečevanja, preiskovanja in pregona 
kaznivih dejanj ali kršitev etike za 
zakonsko urejene poklice, drugih javnih 
interesov Unije ali države članice, zlasti
pomembnih gospodarskih ali finančnih 
interesov Unije ali države članice, ali 
varstva posameznika, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, oziroma pravic in 
svoboščin drugih. Te omejitve morajo biti 
skladne z zahtevami iz Listine Evropske 
unije o temeljnih pravicah in Evropske 
konvencije o varstvu človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin. O vsakem takem 
ukrepu je treba obvestiti Odbor za varstvo 
podatkov in ga zaprositi za mnenje in v 
primeru, da je le-to negativno, mora 
slediti napotitev h Komisiji, da se sproži 
postopek za ugotavljanje kršitev na 
Sodišču Evropske unije.

Or. en

Obrazložitev

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited.It takes too long for egregious breaches of fundamental 
rights to be processed by the courts. An immediate review of the case by the Data Protection 
Board should help to eliminate abuses of this exception at an early stage. If the Board comes 
to the conclusion that the measure is not compatible with the Regulation, it should inform the 
Commission, so that it can start proceedings against the Member State in question.

Predlog spremembe 248
Amelia Andersdotter
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 60

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(60) Za zagotovitev odgovornosti bi bilo 
uvesti treba celovito pristojnost in 
odgovornost upravljavca glede vsake 
obdelave osebnih podatkov, ki jo izvede 
upravljavec ali je izvedena v njegovem 
imenu. Upravljavec bi moral zlasti 
zagotoviti in biti k temu zavezan, da 
dokaže skladnost vsakega postopka 
obdelave s to uredbo. Sicer nepotrebna 
obdelava podatkov se ne sme upravičevati 
na podlagi potrebe po spoštovanju te 
obveznosti.

Or. en

Obrazložitev

Pojem odgovornosti je treba izrecno omeniti. Dosledno se je treba izogibati temu, da bi kateri 
koli ukrep iz te uredbe pripeljal do dodatne obdelave podatkov.

Predlog spremembe 249
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Uvodna izjava 61

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(61) Varstvo pravic in svoboščin 
posameznikov, na katere se nanašajo 
osebni podatki, pri obdelavi osebnih 
podatkov zahteva, da se sprejmejo ustrezni 
tehnični in organizacijski ukrepi, tako med 
načrtovanjem obdelave kot med samo 
obdelavo, in tako zagotovi, da so zahteve iz 
te uredbe izpolnjene. Za zagotovitev in 
dokaz skladnosti s to uredbo bi moral 
upravljavec sprejeti notranje politike in 
izvesti ustrezne ukrepe, ki izpolnjujejo 
zlasti načeli vgrajenega varstva podatkov.

(61) Varstvo pravic in svoboščin 
posameznikov, na katere se nanašajo 
osebni podatki, pri obdelavi osebnih 
podatkov zahteva, da se sprejmejo ustrezni 
tehnični in organizacijski ukrepi, tako med 
načrtovanjem obdelave in tehnologij, na 
katerih temelji, kot med samo obdelavo, in 
tako zagotovi, da so zahteve iz te uredbe 
izpolnjene. Za zagotovitev in dokaz 
skladnosti s to uredbo bi moral upravljavec 
sprejeti notranje politike in izvesti ustrezne 
ukrepe, ki izpolnjujejo zlasti načeli 
vgrajenega varstva podatkov. Vgrajeno 
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varstvo podatkov je postopek, pri katerem 
sta varstvo podatkov in zasebnost 
vključena v razvijanje produktov in 
storitev tako s tehničnimi kot 
organizacijskimi ukrepi. Privzeto varstvo 
podatkov pomeni, da so produkti in 
storitve že vnaprej nastavljeni tako, da se 
omeji obdelava, predvsem pa razkrivanje 
osebnih podatkov. Osebni podatki se še 
zlasti ne smejo privzeto razkrivati 
neomejenemu številu ljudi.

Or. en

Obrazložitev

Če naj bo „vgrajena zasebnost“ učinkovita, jo je treba dosledno izvajati v vseh fazah 
načrtovanja in jo jasneje opredeliti. Tako „vgrajeno varstvo podatkov“ kot „privzeto varstvo 
podatkov“ je treba jasneje opredeliti, kot je predlagano v tem predlogu spremembe.

Predlog spremembe 250
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Predlog uredbe
Uvodna izjava 61

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(61) Varstvo pravic in svoboščin 
posameznikov, na katere se nanašajo 
osebni podatki, pri obdelavi osebnih 
podatkov zahteva, da se sprejmejo ustrezni
tehnični in organizacijski ukrepi, tako med 
načrtovanjem obdelave kot med samo 
obdelavo, in tako zagotovi, da so zahteve iz 
te uredbe izpolnjene. Za zagotovitev in 
dokaz skladnosti s to uredbo bi moral 
upravljavec sprejeti notranje politike in 
izvesti ustrezne ukrepe, ki izpolnjujejo 
zlasti načeli vgrajenega varstva podatkov.

(61) Da bi izpolnili pričakovanja 
potrošnikov in podjetij glede varstva
pravic in svoboščin posameznikov, na 
katere se nanašajo osebni podatki, se pri 
obdelavi osebnih podatkov sprejmejo 
ustrezni organizacijski ukrepi, tako med 
načrtovanjem obdelave kot med samo 
obdelavo, in tako zagotovi, da so zahteve iz 
te uredbe izpolnjene. Ukrepi s ciljem 
povečati obveščenost potrošnikov in 
olajšati njihovo odločanje se spodbujajo 
na podlagi sodelovanja z industrijo in v 
prid inovativnim rešitvam, izdelkom in 
storitvam.

Or. en
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Obrazložitev

Način vključevanja varstva zasebnosti in podatkov v notranje postopke mora ostati prožen in 
omogočati prilagajanje. Koncept vgrajene zasebnosti mora biti tehnološko nevtralen, ne sme 
vpeljevati določene tehnologije ali operativnih nalog niti prispevati k razlikovanju med IKT in 
drugimi sektorji.

Predlog spremembe 251
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Uvodna izjava 61 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(61 a) Ta uredba je usmerjena v 
spodbujanje podjetij k oblikovanju 
notranjih programov, ki bi opredeljevali 
postopke obdelave, ki zaradi svoje narave, 
obsega ali namenov verjetno predstavljajo 
posebna tveganja za pravice in svoboščine 
posameznikov, na katere se nanašajo 
osebni podatki, ter k uvedbi ustreznih 
zaščitnih ukrepov za varstvo osebnih 
podatkov ter razvoju inovativnih rešitev za 
vgrajeno varstvo podatkov in tehnik za 
krepitev varstva podatkov. Podjetja bi s 
tem javno in proaktivno pokazala, da 
spoštujejo določbe in duha te uredbe, ter 
tako okrepila zaupanje evropskih 
državljanov. Vendar zaradi odgovornosti 
družb pri varovanju osebnih podatkov 
podjetje ne more biti oproščeno nobene 
obveznosti, določene s to uredbo.

Or. en

Predlog spremembe 252
Adina-Ioana Vălean, Seán Kelly, Jürgen Creutzmann

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

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

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

Or. en

Predlog spremembe 253
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Predlog uredbe
Uvodna izjava 62

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 254
Pilar del Castillo Vera

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

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

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

Or. en

Predlog spremembe 255
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Ţicău

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 
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.

(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 
je upravljavec podjetje, ki obdeluje 
podatke na majhnem številu 
posameznikov, na katere se nanašajo 
osebni podatki, ali javni organ ali kadar
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
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Obrazložitev

V digitalnem okolju število zaposlenih ni več ustrezno merilo velikosti podjetja. Podjetje za 
digitalno obdelavo fotografij je bilo pred kratkim kupljeno za milijardo dolarjev in je takrat 
imelo 13 zaposlenih. Pomembno je število posameznikov, na katere se nanašajo osebni 
podatki.

Predlog spremembe 256
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Predlog uredbe
Uvodna izjava 65

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 257
Pilar del Castillo Vera

Predlog uredbe
Uvodna izjava 65

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 258
András Gyürk

Predlog uredbe
Uvodna izjava 66

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(66) Za ohranitev varnosti in preprečitev 
obdelave s kršitvijo te uredbe bi moral 
upravljavec ali obdelovalec oceniti 
tveganje, povezano z obdelavo, in izvesti 
ukrepe za ublažitev tega tveganja. Ti 
ukrepi bi morali zagotoviti ustrezno raven 
varnosti ob upoštevanju najsodobnejše 
tehnologije in stroškov njihovega izvajanja 
glede na tveganja in na naravo osebnih 
podatkov, ki jih je treba varovati. Pri 
določanju tehničnih standardov in 
organizacijskih ukrepov za zagotavljanje 
varnosti obdelave bi morala Komisija 
spodbujati tehnološko nevtralnost, 
interoperabilnost in inovativnost ter po 
potrebi sodelovati s tretjimi državami.

(66) Za ohranitev varnosti in preprečitev 
obdelave s kršitvijo te uredbe bi moral 
upravljavec ali obdelovalec oceniti 
tveganje, povezano z obdelavo, in izvesti 
ukrepe za ublažitev tega tveganja.
Upravljavec ali obdelovalec ustrezno 
upošteva zlasti večja tveganja, ki izvirajo 
iz obdelave osebnih podatkov 
posameznika, na katerega se le-ti 
nanašajo, zaradi občutljive narave teh 
podatkov. Ti ukrepi bi morali zagotoviti 
ustrezno raven varnosti ob upoštevanju 
najsodobnejše tehnologije in stroškov 
njihovega izvajanja glede na tveganja in na 
naravo osebnih podatkov, ki jih je treba 
varovati. Pri določanju tehničnih 
standardov in organizacijskih ukrepov za 
zagotavljanje varnosti obdelave bi morala 
Komisija spodbujati tehnološko 
nevtralnost, interoperabilnost in 
inovativnost ter po potrebi sodelovati s 
tretjimi državami.

Or. en

Obrazložitev

Niso vsi osebni podatki ustvarjeni enaki. V nekaterih primerih so zbrani osebni podatki 
občutljivejši kot v drugih, na primer osebni podatki, ki jih zbirajo potovalne agencije ali 
trženjske organizacije.

Predlog spremembe 259
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Uvodna izjava 66
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(66) Za ohranitev varnosti in preprečitev 
obdelave s kršitvijo te uredbe bi moral 
upravljavec ali obdelovalec oceniti 
tveganje, povezano z obdelavo, in izvesti 
ukrepe za ublažitev tega tveganja. Ti 
ukrepi bi morali zagotoviti ustrezno raven 
varnosti ob upoštevanju najsodobnejše 
tehnologije in stroškov njihovega izvajanja 
glede na tveganja in na naravo osebnih 
podatkov, ki jih je treba varovati. Pri 
določanju tehničnih standardov in 
organizacijskih ukrepov za zagotavljanje 
varnosti obdelave bi morala Komisija
spodbujati tehnološko nevtralnost, 
interoperabilnost in inovativnost ter po 
potrebi sodelovati s tretjimi državami.

(66) Za ohranitev varnosti in preprečitev 
obdelave s kršitvijo te uredbe bi moral 
upravljavec ali obdelovalec oceniti 
tveganje, povezano z obdelavo, in izvesti 
ukrepe za ublažitev tega tveganja. Ti 
ukrepi bi morali zagotoviti ustrezno raven 
varnosti ob upoštevanju najsodobnejše 
tehnologije in stroškov njihovega izvajanja 
glede na tveganja in na naravo osebnih 
podatkov, ki jih je treba varovati. Pri 
določanju tehničnih standardov in 
organizacijskih ukrepov za zagotavljanje 
varnosti obdelave bi morali spodbujati 
tehnološko nevtralnost, interoperabilnost in 
inovativnost ter po potrebi spodbujati tretje 
države.

Or. en

Obrazložitev

Kaže, da ni utemeljenega razloga, da bi bilo spodbujanje teh ukrepov omejeno na dejavnost 
Evropske komisije.

Predlog spremembe 260
Ivailo Kalfin

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.

(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 72 urah, 
obvestiti nadzorni organ. Če tega ni 
mogoče storiti v 72 urah, je treba obvestilu 
priložiti pojasnilo razlogov za zamudo.
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Posameznike, pri katerih bi take kršitve 
lahko škodljivo vplivale na njihove osebne
podatke, bi bilo treba o tem nemudoma 
obvestiti, da bi lahko sprejeli potrebne 
varnostne ukrepe. Za kršitev je treba 
domnevati, da škodljivo vpliva na osebne 
podatke ali zasebnost posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, kadar 
lahko vodi na primer do kraje ali zlorabe 
identitete, fizične škode, hudega 
poniževanja ali okrnitve ugleda. Obvestilo 
bi moralo vsebovati opis narave kršitve 
varnosti osebnih podatkov in priporočila za 
zadevnega posameznika za ublažitev 
morebitnih škodljivih učinkov.
Posamezniki, na katere se nanašajo osebni 
podatki, bi morali biti obveščeni, kakor 
hitro je to razumno mogoče, v tesnem 
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.

Posameznike, pri katerih bi take kršitve 
lahko škodljivo vplivale na njihove osebne 
podatke, bi bilo treba o tem nemudoma 
obvestiti, da bi lahko sprejeli potrebne 
varnostne ukrepe. Za kršitev je treba 
domnevati, da škodljivo vpliva na osebne 
podatke ali zasebnost posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, kadar 
lahko vodi na primer do kraje ali zlorabe 
identitete, fizične škode, hudega 
poniževanja ali okrnitve ugleda. Obvestilo 
bi moralo vsebovati opis narave kršitve 
varnosti osebnih podatkov in priporočila za 
zadevnega posameznika za ublažitev 
morebitnih škodljivih učinkov.
Posamezniki, na katere se nanašajo osebni 
podatki, bi morali biti obveščeni, kakor 
hitro je to razumno mogoče, v tesnem 
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

Predlog spremembe 261
Silvia-Adriana Ţicău

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 

(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 



AM\922340SL.doc 73/135 PE502.053v01-00

SL

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

identitete. Zato bi moral upravljavec, ko 
ugotovi, da je prišlo do take kršitve, o tej 
kršitvi nemudoma, po možnosti v 72 urah, 
obvestiti nadzorni organ. Če tega ni 
mogoče storiti v 72 urah, je treba obvestilu 
priložiti pojasnilo razlogov za zamudo.
Posameznike, pri katerih bi take kršitve 
lahko škodljivo vplivale na njihove osebne 
podatke, bi bilo treba o tem nemudoma 
obvestiti, da bi lahko sprejeli potrebne 
varnostne ukrepe. Za kršitev je treba 
domnevati, da škodljivo vpliva na osebne 
podatke ali zasebnost posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, kadar 
lahko vodi na primer do kraje ali zlorabe 
identitete, fizične škode, hudega 
poniževanja ali okrnitve ugleda. Obvestilo 
bi moralo vsebovati opis narave kršitve 
varnosti osebnih podatkov in priporočila za 
zadevnega posameznika za ublažitev 
morebitnih škodljivih učinkov.
Posamezniki, na katere se nanašajo osebni 
podatki, bi morali biti obveščeni, kakor 
hitro je to razumno mogoče, v tesnem 
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

Predlog spremembe 262
Paul Rübig

Predlog uredbe
Uvodna izjava 67
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(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.
Osebe, pri katerih bi take kršitve lahko 
škodljivo vplivale na njihove osebne 
podatke, bi bilo treba o tem nemudoma 
obvestiti, da bi lahko sprejeli potrebne 
varnostne ukrepe. Za kršitev je treba 
domnevati, da škodljivo vpliva na osebne 
podatke ali zasebnost posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, kadar 
lahko vodi na primer do kraje ali zlorabe 
identitete, fizične škode, hudega 
poniževanja ali okrnitve ugleda. Obvestilo 
bi moralo vsebovati opis narave kršitve 
varnosti osebnih podatkov in priporočila za 
zadevnega posameznika za ublažitev 
morebitnih škodljivih učinkov.
Posamezniki, na katere se nanašajo osebni 
podatki, bi morali biti obveščeni, kakor 
hitro je to razumno mogoče, v tesnem 
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. de
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Predlog spremembe 263
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Predlog uredbe
Uvodna izjava 70

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(70) Direktiva 95/46/ES je določala 
splošno obveznost glede obveščanja 
nadzornih organov o obdelavi osebnih 
podatkov. Ta obveznost je prinesla upravna 
in finančna bremena, ni pa v vseh primerih 
pripomogla k izboljšanju varstva osebnih 
podatkov. Zato bi bilo treba tako 
nerazlikovalno splošno obveznost 
obveščanja odpraviti ter nadomestiti z 
učinkovitimi postopki in mehanizmi, ki se 
namesto tega osredotočajo na tiste 
postopke obdelave, ki bodo zaradi svoje 
narave, obsega ali namenov verjetno 
predstavljali posebno nevarnost za pravice 
in svoboščine posameznikov, na katere se 
nanašajo osebni podatki. V takih primerih 
bi moral upravljavec ali obdelovalec pred 
obdelavo izvesti oceno učinka o varstvu 
podatkov, ki bi morala obsegati zlasti 
načrtovane ukrepe, zaščitne ukrepe in 
mehanizme za zagotavljanje varstva 
osebnih podatkov in za dokazovanje 
skladnosti s to uredbo.

(70) Direktiva 95/46/ES je določala 
splošno obveznost glede obveščanja 
nadzornih organov o obdelavi osebnih 
podatkov. Ta obveznost je prinesla upravna 
in finančna bremena, ni pa v vseh primerih 
pripomogla k izboljšanju varstva osebnih 
podatkov. Zato bi bilo treba tako 
nerazlikovalno splošno obveznost 
obveščanja odpraviti ter nadomestiti z 
učinkovitimi postopki in mehanizmi, ki se 
namesto tega osredotočajo na tiste 
postopke obdelave, ki bodo zaradi svoje 
narave, obsega ali namenov verjetno 
predstavljali posebno nevarnost za pravice 
in svoboščine posameznikov, na katere se 
nanašajo osebni podatki. V takih primerih 
bi moral upravljavec pred obdelavo izvesti 
oceno učinka o varstvu podatkov, ki bi 
morala obsegati zlasti načrtovane ukrepe, 
zaščitne ukrepe in mehanizme za 
zagotavljanje varstva osebnih podatkov in 
za dokazovanje skladnosti s to uredbo.

Or. en

Obrazložitev

Ocena učinka na zasebnost bi morala biti prepuščena upravljavcem, saj bodo ti določili 
namene obdelave.

Predlog spremembe 264
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Uvodna izjava 70 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(70 a) Direktiva 2002/58/ES določa 
obveznosti obveščanja o kršitvi varnosti 
osebnih podatkov za obdelavo osebnih 
podatkov, povezano z zagotavljanjem 
javno dostopnih elektronskih 
komunikacijskih storitev v javnih 
komunikacijskih omrežjih v Uniji. Če 
ponudniki javnosti dostopnih elektronskih 
komunikacijskih storitev ponujajo druge 
storitve, zanje veljajo obveznosti 
obveščanja o kršitvah varnosti osebnih 
podatkov iz te uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 265
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Predlog uredbe
Uvodna izjava 74

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(74) Kadar ocena učinka o varstvu 
podatkov pokaže, da je s postopki obdelave 
povezana visoka raven posebnih tveganj za 
pravice in svoboščine posameznikov, na 
katere se nanašajo osebni podatki, na 
primer izključevanje posameznikov iz 
pravice, ali na podlagi uporabe posebnih 
novih tehnologij, bi moralo biti pred 
začetkom postopka opravljeno 
posvetovanje z nadzornim organom o 
tvegani obdelavi, ki morda ni v skladu s to 
uredbo, s strani nadzornega organa pa 
podani predlogi za ureditev takega 
položaja. Tako posvetovanje bi moralo 
prav tako potekati med pripravo bodisi 
ukrepa nacionalnega parlamenta bodisi 
ukrepa, temelječega na takem 
zakonodajnem ukrepu, ki opredeljuje 
naravo obdelave in predpisuje ustrezne 
zaščitne ukrepe.

(74) Kadar ocena učinka o varstvu 
podatkov pokaže, da je s postopki obdelave 
povezana visoka raven posebnih tveganj za 
pravice in svoboščine posameznikov, na 
katere se nanašajo osebni podatki, na 
primer izključevanje posameznikov iz 
pravice, ali na podlagi uporabe posebnih 
novih tehnologij, bi moralo biti pred 
začetkom postopka opravljeno 
posvetovanje z nadzornim organom o 
tvegani obdelavi, ki morda ni v skladu s to 
uredbo.
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Or. en

Obrazložitev

Nadzorni organi in upravljavci in obdelovalci podatkov bi se morali posvetovati, kadar kaže, 
da postopki obdelave vključujejo visoko stopnjo posebnih tveganj za pravice in svoboščine 
posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, in da tvegana obdelava morda ni v 
skladu s to uredbo.

Predlog spremembe 266
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Uvodna izjava 76

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(76) Združenja ali druge organe, ki 
predstavljajo vrste upravljavcev, bi bilo 
treba spodbujati, da v okviru omejitev iz te 
uredbe in ob upoštevanju posebnih 
značilnosti obdelave, ki se izvaja na 
nekaterih področjih, pripravijo pravila 
ravnanja za pospeševanje učinkovite 
uporabe te uredbe.

(76) Združenja ali druge organe, ki 
predstavljajo vrste upravljavcev, bi bilo 
treba spodbujati, da v okviru omejitev iz te 
uredbe in ob upoštevanju posebnih 
značilnosti obdelave, ki se izvaja na 
nekaterih področjih, pripravijo pravila 
ravnanja za pospeševanje učinkovite 
uporabe te uredbe. Takšna pravila bi 
morala panogi olajšati upoštevanje te 
uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Jasno mora biti, da so takšna pravila ravnanja koristna za panogo in da ne gre za dejanje, ki 
bi mu moralo slediti manj nadzora s strani organov za varstvo podatkov.

Predlog spremembe 267
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Uvodna izjava 77

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(77) Za povečanje preglednosti in 
skladnosti s to uredbo bi bilo treba 

(77) Za povečanje preglednosti in 
skladnosti s to uredbo bi bilo treba 
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spodbujati uvedbo mehanizmov 
potrjevanja ter pečatov in označb za 
varstvo podatkov, ki bi posameznikom, na 
katere se nanašajo osebni podatki, 
omogočili, da hitro ocenijo raven varstva 
podatkov zadevnih proizvodov in storitev.

spodbujati uvedbo mehanizmov 
potrjevanja ter pečatov in označb za 
varstvo podatkov, ki bi posameznikom, na 
katere se nanašajo osebni podatki, 
omogočili, da hitro, zanesljivo in 
preverljivo ocenijo raven varstva podatkov 
zadevnih proizvodov in storitev.

Or. en

Obrazložitev

Takšna orodja je treba natančno preizkusiti in se učiti iz uspehov in neuspehov, do katerih 
pripelje ta pristop.

Predlog spremembe 268
Paul Rübig

Predlog uredbe
Uvodna izjava 78

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(78) Čezmejni prenosi osebnih podatkov so 
potrebni za razvoj mednarodne trgovine in 
mednarodnega sodelovanja. Povečanje teh 
prenosov je prineslo nove izzive in 
zaskrbljenost glede varstva osebnih 
podatkov. Vendar pa v primeru, ko se 
osebni podatki prenašajo iz Unije v tretje 
države ali mednarodne organizacije, raven 
varstva posameznikov, ki jo v Uniji 
zagotavlja ta uredba, ne bi smela biti 
ogrožena. V vsakem primeru se lahko 
prenosi v tretje države izvajajo samo v 
popolni skladnosti s to uredbo.

(78) Čezmejni prenosi osebnih podatkov so 
potrebni za razvoj mednarodne trgovine in 
mednarodnega sodelovanja. Povečanje teh 
prenosov je prineslo nove izzive in 
zaskrbljenost glede varstva osebnih 
podatkov. Vendar pa v primeru, ko se 
osebni podatki prenašajo iz Unije v tretje 
države ali mednarodne organizacije, raven 
varstva fizičnih in pravnih oseb, ki jo v 
Uniji zagotavlja ta uredba, ne bi smela biti 
ogrožena. V vsakem primeru se lahko 
prenosi v tretje države izvajajo samo v 
popolni skladnosti s to uredbo.

Or. de

Predlog spremembe 269
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Uvodna izjava 79
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(79) Ta uredba ne posega v mednarodne 
sporazume, ki so sklenjeni med Unijo in 
tretjimi državami ter urejajo prenos 
osebnih podatkov, vključno z ustreznimi 
zaščitnimi ukrepi za posameznike, na 
katere se nanašajo osebni podatki.

(79) Za prehodno obdobje [5 let] po 
začetku veljavnosti te uredbe ta uredba ne 
posega v mednarodne sporazume, ki so 
sklenjeni med Unijo in tretjimi državami 
ter urejajo prenos osebnih podatkov, 
vključno z ustreznimi zaščitnimi ukrepi za 
posameznike, na katere se nanašajo osebni 
podatki. V času prehodnega obdobja se 
pregledajo vsi mednarodni sporazumi, ki 
so sklenjeni med Unijo in tretjimi 
državami ter urejajo prenos osebnih 
podatkov, vključno z ustreznimi zaščitnimi 
ukrepi za posameznike, na katere se 
nanašajo osebni podatki, z namenom, da 
se uskladijo s to uredbo. 

Or. en

Predlog spremembe 270
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Uvodna izjava 79

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(79) Ta uredba ne posega v mednarodne 
sporazume, ki so sklenjeni med Unijo in 
tretjimi državami ter urejajo prenos 
osebnih podatkov, vključno z ustreznimi 
zaščitnimi ukrepi za posameznike, na 
katere se nanašajo osebni podatki.

(79) Ta uredba ne posega v mednarodne 
sporazume, ki so sklenjeni med Unijo in 
tretjimi državami ter urejajo prenos 
osebnih podatkov, vključno z ustreznimi 
zaščitnimi ukrepi za posameznike, na 
katere se nanašajo osebni podatki, in 
zagotavljajo enako raven zaščite temeljnih 
pravic državljanov.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe zagotavlja skladnost s pristopom, ki se uporablja drugje v uredbi.
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Predlog spremembe 271
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Uvodna izjava 80

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(80) Komisija lahko sprejme sklep, da 
določena tretja država ali ozemeljska enota 
ali sektor za obdelavo v tretji državi ali 
mednarodna organizacija nudi ustrezno 
raven varstva podatkov, s čimer zagotavlja 
pravno varnost in enotnost v Uniji v zvezi s 
tretjimi državami ali mednarodnimi 
organizacijami, za katere se šteje, da 
zagotavljajo tako raven varstva, pri čemer 
tak sklep Komisije velja za celotno Unijo.
V teh primerih za prenose osebnih 
podatkov v te države dodatno pooblastilo 
ni potrebno.

(80) Komisija lahko sprejme sklep, da 
določena tretja država ali ozemeljska enota 
ali sektor za obdelavo v tretji državi ali 
mednarodna organizacija nudi ustrezno 
raven varstva podatkov, s čimer zagotavlja 
pravno varnost in enotnost v Uniji v zvezi s 
tretjimi državami ali mednarodnimi 
organizacijami, za katere se šteje, da 
zagotavljajo tako raven varstva, pri čemer 
tak sklep Komisije velja za celotno Unijo.
V teh primerih za prenose osebnih 
podatkov v te države dodatno pooblastilo 
ni potrebno. Komisija lahko, potem ko 
tretjo državo obvesti in ji zadevo v celoti 
obrazloži, takšno odločitev tudi razveljavi.

Or. en

Obrazložitev

Nelogično bi bilo sklepati, da se razmere v zvezi z varovanjem podatkov v taki tretji državi 
pozneje ne morejo poslabšati.

Predlog spremembe 272
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Uvodna izjava 82

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(82) Komisija lahko tudi ugotovi, da tretja 
država ali ozemeljska enota ali sektor za 
obdelavo v tretji državi ali mednarodna 
organizacija ne nudi ustrezne ravni 
varstva podatkov. Posledično bi moral biti 
prenos osebnih podatkov v navedeno 
tretjo državo prepovedan. V takem 

črtano
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primeru bi moralo biti predvideno 
posvetovanje med Komisijo in takimi 
tretjimi državami ali mednarodnimi 
organizacijami.

Or. en

Obrazložitev

Iz tega sledi, da nobena država, za katero se šteje, da ne zagotavlja ustrezne ravni varstva 
podatkov, ne bi smela biti deležna prenosa podatkov iz EU. Ta uvodna izjava tako ne prispeva 
niti k jasnosti niti k pomenu.

Predlog spremembe 273
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Uvodna izjava 83

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(83) Če sklep o ustreznosti ni sprejet, bi 
moral upravljavec ali obdelovalec sprejeti 
ukrepe, ki bodo pomanjkanje varstva 
podatkov v tretji državi nadomestili z 
ustreznimi zaščitnimi ukrepi za 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki. Taki ustrezni zaščitni 
ukrepi so lahko sestavljeni iz uporabe 
zavezujočih poslovnih pravil, standardnih 
določil Komisije o varstvu podatkov, 
standardnih določil nadzornega organa o 
varstvu podatkov ali pogodbenih določil, 
ki jih je odobril nadzorni organ, ali 
drugih ustreznih in sorazmernih ukrepov, 
ki so ob upoštevanju vseh okoliščin 
postopka za prenos podatkov ali niza 
postopkov za prenos podatkov upravičeni 
in jih odobri nadzorni organ.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Črtanje te uvodne izjave bi odražalo predlog spremembe člena 44, ki bi črtal to izjemo zaradi 
„pravnih interesov“ upravljavca.
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Predlog spremembe 274
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Predlog uredbe
Uvodna izjava 84

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(84) Možnost, ki jo ima upravljavec ali 
obdelovalec glede uporabe standardnih 
določil Komisije ali nadzornega organa o 
varstvu podatkov, upravljavcu ali 
obdelovalcu ne bi smela preprečiti, da 
standardne določbe o varstvu podatkov 
vključi v obsežnejšo pogodbo ali doda 
druge določbe, če le-te neposredno ali 
posredno ne nasprotujejo standardnim 
določilom Komisije ali nadzornega organa 
o varstvu podatkov ali posegajo v temeljne 
pravice ali svoboščine posameznikov, na 
katere se nanašajo osebni podatki.

(84) Možnost, ki jo ima upravljavec ali 
obdelovalec glede uporabe standardnih 
določil Komisije ali nadzornega organa o 
varstvu podatkov, upravljavcu ali 
obdelovalcu ne bi smela preprečiti, da 
standardne določbe o varstvu podatkov 
vključi v obsežnejšo pogodbo ali doda 
druge določbe, če le-te neposredno ali 
posredno ne nasprotujejo standardnim 
določilom Komisije ali nadzornega organa 
o varstvu podatkov ali posegajo v temeljne 
pravice ali svoboščine posameznikov, na 
katere se nanašajo osebni podatki. Po 
nekaterih scenarijih bi bilo lahko ustrezno 
spodbujati upravljavce in obdelovalce 
podatkov, naj zagotovijo še strožje 
zaščitne ukrepe z dodatnimi pogodbenimi 
obveznostmi, ki dopolnjujejo standardna 
določila o varstvu podatkov.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe bi spodbudil organizacije, da gredo dlje od izpolnjevanja osnovnih 
regulativnih zahtev in se uskladijo s sistemi, kot sta „pečat za podatke“ ali „znak zaupanja“.

Predlog spremembe 275
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Uvodna izjava 87

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(87) Ta odstopanja bi morala veljati zlasti (87) Ta odstopanja bi morala veljati zlasti 
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za prenose podatkov, ki so zahtevani in 
potrebni za varstvo pomembnega javnega 
interesa, kot v primerih mednarodnih 
prenosov podatkov med organi za varstvo 
konkurence, davčnimi ali carinskimi 
upravami, finančnimi nadzornimi organi, 
med službami, pristojnimi za zadeve na 
področju socialne varnosti, ali organi, 
pristojnimi za preprečevanje, preiskovanje, 
odkrivanje in pregon kaznivih dejanj.

za prenose podatkov, ki so zahtevani in 
potrebni za varstvo pomembnega javnega 
interesa, kot v primerih mednarodnih 
prenosov podatkov med organi za varstvo 
konkurence, davčnimi ali carinskimi 
upravami, finančnimi nadzornimi organi, 
med službami, pristojnimi za zadeve na 
področju socialne varnosti, ali organi, 
pristojnimi za preprečevanje, preiskovanje, 
odkrivanje in pregon kaznivih dejanj.
Prenosi osebnih podatkov zaradi takšnega 
pomembnega javnega interesa bi se 
morali odvijati zgolj občasno. V vsakem 
posameznem primeru je potrebno 
temeljito oceniti vse okoliščine prenosa.

Or. en

Obrazložitev

Izjemo javnega interesa je treba natančneje omejiti vzporedno s predlagano spremembo 
člena 44.

Predlog spremembe 276
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Uvodna izjava 88

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(88) Prenosi, ki jih ni mogoče šteti za 
pogoste ali množične, bi lahko bili po 
oceni vseh okoliščin, povezanih s 
prenosom podatkov, mogoči tudi zaradi 
pravnih interesov upravljavca ali 
obdelovalca. Pri obdelavi v zgodovinske, 
statistične in znanstvenoraziskovalne 
namene bi bilo treba upoštevati legitimna 
pričakovanja družbe po večjem znanju.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Črtanje te uvodne izjave bi odražalo predlog spremembe člena 44, ki bi črtal to izjemo zaradi 
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„pravnih interesov“ upravljavca.

Predlog spremembe 277
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Uvodna izjava 89

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(89) V vsakem primeru bi moral 
upravljavec ali obdelovalec, če Komisija ni 
sprejela sklepa o ustrezni ravni varstva 
podatkov v tretji državi, uporabiti rešitve, 
ki posameznikom, na katere se nanašajo 
osebni podatki, zagotavljajo, da zanje po 
prenosu teh podatkov še vedno veljajo 
temeljne pravice in zaščitni ukrepi glede
obdelave njihovih podatkov v Uniji.

(89) V vsakem primeru bi moral 
upravljavec ali obdelovalec, če Komisija ni 
sprejela sklepa o ustrezni ravni varstva 
podatkov v tretji državi, uporabiti rešitve, 
ki posameznikom, na katere se nanašajo 
osebni podatki, zagotavljajo pravno 
zavezujoče jamstvo, da zanje po prenosu 
teh podatkov še vedno veljajo temeljne 
pravice in zaščitni ukrepi glede obdelave 
njihovih podatkov v Uniji. To jamstvo 
vključuje denarno odškodnino v primerih 
izgube ali nepooblaščenega dostopa ali 
obdelave podatkov in obveznost, da se ne 
glede na lokalno zakonodajo zagotovijo 
vse podrobnosti o vseh dostopih javnih 
organov v tretji državi do teh podatkov.

Or. en

Obrazložitev

Besedilo Komisije je preveč nejasno in ni v skladu z ostalim delom uredbe.

Predlog spremembe 278
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Uvodna izjava 90

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(90) Nekatere tretje države sprejemajo 
zakone, predpise in druge zakonodajne 
akte, ki neposredno urejajo dejavnosti 
obdelave podatkov fizičnih in pravnih 

(90) Nekatere tretje države sprejemajo 
zakone, predpise in druge zakonodajne 
akte, ki neposredno urejajo dejavnosti 
obdelave podatkov fizičnih in pravnih 
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oseb, ki so pod sodno pristojnostjo držav 
članic. Zunajozemeljska uporaba teh 
zakonov, predpisov in drugih zakonodajnih 
aktov lahko krši mednarodno pravo in
ovira doseganje varstva posameznikov, ki 
ga v Uniji zagotavlja ta uredba. Prenosi bi 
smeli biti dovoljeni samo, kadar so pogoji 
te uredbe za prenos v tretje države 
izpolnjeni. To je lahko med drugim v 
primerih, kadar je razkritje potrebno zaradi 
pomembnega javnega interesa, priznanega 
v zakonodaji Unije ali zakonodaji držav 
članic, ki velja za upravljavca. Pogoje, pod 
katerimi obstaja pomemben javni interes, 
bi morala Komisija natančneje določiti z 
delegiranim aktom.

oseb, ki so pod sodno pristojnostjo držav 
članic. Zunajozemeljska uporaba teh 
zakonov, predpisov in drugih zakonodajnih 
aktov se mora samodejno šteti za kršitev 
mednarodnega prava in lahko ovira 
doseganje varstva posameznikov, ki ga v 
Uniji zagotavlja ta uredba. Prenosi bi smeli 
biti dovoljeni samo, kadar so pogoji te 
uredbe za prenos v tretje države izpolnjeni.
To je lahko med drugim v primerih, kadar 
je razkritje potrebno zaradi pomembnega 
javnega interesa, priznanega v zakonodaji 
Unije ali zakonodaji držav članic, ki velja 
za upravljavca. Pogoje, pod katerimi 
obstaja pomemben javni interes, bi morala 
Komisija natančneje določiti z delegiranim 
aktom. Že sam obstoj zakonodaje v državi, 
ki bi zgolj teoretično, ne glede na 
izvajanje, dovoljevala zunajozemeljski 
dostop do podatkov evropskih državljanov, 
je zadosten razlog za preklic priznanja 
ustreznosti ureditve za varstvo osebnih 
podatkov ali katerega koli enakovrednega 
dvostranskega sporazuma te države.

Or. en

Obrazložitev

The text of this amendment comes from a leaked interservice consultation draft. It protects 
against third countries wanting to enforce their laws extra-territorially. This protection is 
needed because some third countries have laws forcing controllers to disclose personal data 
without proper safeguards. Third-country authorities may only have access to personal data 
held by European controllers through the procedures for mutual legal assistance.It is 
logically impossible to consider that a country which has active legislation that could 
undermine European citizens’ rights could be simultaneously capable of having legislation in 
place that could abuse personal data hosted in Europe and be considered to have “adequate” 
data protection for European data hosted in that jurisdiction. See also Člen 44a (novo).

Predlog spremembe 279
Paul Rübig

Predlog uredbe
Uvodna izjava 90



PE502.053v01-00 86/135 AM\922340SL.doc

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(90) Nekatere tretje države sprejemajo 
zakone, predpise in druge zakonodajne 
akte, ki neposredno urejajo dejavnosti 
obdelave podatkov fizičnih in pravnih 
oseb, ki so pod sodno pristojnostjo držav 
članic. Zunajozemeljska uporaba teh 
zakonov, predpisov in drugih zakonodajnih 
aktov lahko krši mednarodno pravo in 
ovira doseganje varstva posameznikov, ki 
ga v Uniji zagotavlja ta uredba. Prenosi bi 
smeli biti dovoljeni samo, kadar so pogoji 
te uredbe za prenos v tretje države 
izpolnjeni. To je lahko med drugim v 
primerih, kadar je razkritje potrebno zaradi 
pomembnega javnega interesa, priznanega 
v zakonodaji Unije ali zakonodaji držav 
članic, ki velja za upravljavca. Pogoje, pod 
katerimi obstaja pomemben javni interes, 
bi morala Komisija natančneje določiti z 
delegiranim aktom.

(90) Nekatere tretje države sprejemajo 
zakone, predpise in druge zakonodajne 
akte, ki neposredno urejajo dejavnosti 
obdelave podatkov fizičnih in pravnih 
oseb, ki so pod sodno pristojnostjo držav 
članic. Zunajozemeljska uporaba teh 
zakonov, predpisov in drugih zakonodajnih 
aktov lahko krši mednarodno pravo in 
ovira doseganje varstva fizičnih in pravnih 
oseb, ki ga v Uniji zagotavlja ta uredba.
Prenosi bi smeli biti dovoljeni samo, kadar 
so pogoji te uredbe za prenos v tretje 
države izpolnjeni. To je lahko med drugim 
v primerih, kadar je razkritje potrebno 
zaradi pomembnega javnega interesa, 
priznanega v zakonodaji Unije ali 
zakonodaji držav članic, ki velja za 
upravljavca. Pogoje, pod katerimi obstaja 
pomemben javni interes, bi morala
Komisija natančneje določiti z delegiranim 
aktom.

Or. de

Predlog spremembe 280
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Uvodna izjava 92

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(92) Ustanovitev nadzornih organov v 
državah članicah, ki popolnoma neodvisno 
opravljajo svoje naloge, je bistveni del 
varstva posameznikov pri obdelavi 
njihovih osebnih podatkov. Državam 
članicam bi morala biti omogočena 
ustanovitev več kot enega nadzornega 
organa zaradi umestitve v njihovo ustavno, 
organizacijsko in upravno strukturo.

(92) Ustanovitev nadzornih organov v 
državah članicah, ki popolnoma neodvisno 
opravljajo svoje naloge, je bistveni del 
varstva posameznikov pri obdelavi 
njihovih osebnih podatkov. Državam 
članicam bi morala biti omogočena 
ustanovitev več kot enega nadzornega 
organa zaradi umestitve v njihovo ustavno, 
organizacijsko in upravno strukturo.
Neodvisnost pri tem pomeni, da politika ni 
neposredno ali posredno udeležena pri 
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izbiri vodstva in da ima organ ustrezna 
finančna, kadrovska in pravna sredstva za 
opravljanje svoje vloge v polni meri.

Or. en

Obrazložitev

Strong, independent supervisory authorities are one of the necessary conditions for effective 
data protection. They should be free from external influence, as confirmed by the ECJ (C-
518/07 and C-614/10), and should have the necessary resources – financial and human – to 
ensure enforcement of data protection legislation. These changes aim to provide supervisory 
authorities with the independence and resources they need to effectively protect the 
fundamental right to data protection.Supervisory authorities are needed to ensure 
enforcement of data protection legislation. As Člen 16(2) TFEU states, they shall be 
independent in the exercise of their duties. Experience with the current framework has shown 
that this level of independence is not always provided in practice. It should be noted that this 
should not only be seen as referring to interference by Member States, but also by the 
Commission.Independence on paper alone is not enough, supervisory authorities also need 
the means to put their powers into action. This implies a need for appropriate resources and 
skilled staff, including staff with technical expertise.This provision must be as clear as 
possible, particularly bearing in mind existing political, personnel and legal limitations of 
DPAs under the current Directive.

Predlog spremembe 281
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Uvodna izjava 94

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(94) Vsakemu nadzornemu organu bi bilo 
treba zagotoviti zadostne finančne in 
človeške vire, prostore in infrastrukturo, ki 
so potrebni za učinkovito opravljanje 
njihovih nalog, vključno z nalogami v 
zvezi z medsebojno pomočjo in 
sodelovanjem z drugimi nadzornimi organi 
v vsej Uniji.

(94) Vsakemu nadzornemu organu bi bilo 
treba zagotoviti zadostne finančne in 
človeške vire, s posebnim poudarkom na 
ustreznem tehničnem znanju osebja,
prostore in infrastrukturo, ki so potrebni za 
učinkovito opravljanje njihovih nalog, 
vključno z nalogami v zvezi z medsebojno 
pomočjo in sodelovanjem z drugimi 
nadzornimi organi v vsej Uniji.

Or. en
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Obrazložitev

Strong, independent supervisory authorities are one of the necessary conditions for effective 
data protection. They should be free from external influence, as confirmed by the ECJ (C-
518/07 and C-614/10), and should have the necessary resources – financial and human – to 
ensure enforcement of data protection legislation. These changes aim to provide supervisory 
authorities with the independence and resources they need to effectively protect the 
fundamental right to data protection.Supervisory authorities are needed to ensure 
enforcement of data protection legislation. As Člen 16(2) TFEU states, they shall be 
independent in the exercise of their duties. Experience with the current framework has shown 
that this level of independence is not always provided in practice. It should be noted that this 
should not only be seen as referring to interference by Member States, but also by the 
Commission.Independence on paper alone is not enough, supervisory authorities also need 
the means to put their powers into action. This implies a need for appropriate resources and 
skilled staff, including staff with technical expertise.The increasing technical challenges 
facing supervisory authority staff must be recognised and addressed.

Predlog spremembe 282
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Uvodna izjava 95

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(95) Vsaka država članica bi morala 
predpisati splošne pogoje za člane 
nadzornega organa, ki bi morali zlasti 
določati, da te člane imenuje parlament ali 
vlada države članice, ter vsebovati pravila 
o osebnih kvalifikacijah in položaju teh 
članov.

(95) Vsaka država članica bi morala 
predpisati splošne pogoje za člane 
nadzornega organa, ki bi morali zlasti 
določati, da te člane imenuje parlament ali 
vlada države članice, pri čemer si je treba 
prizadevati za zmanjšanje možnosti 
političnega vmešavanja na najnižjo 
možno raven, ter vsebovati pravila o 
osebnih kvalifikacijah članov, 
preprečevanju navzkrižij interesov in 
položaju teh članov.

Or. en

Obrazložitev

Strong, independent supervisory authorities are one of the necessary conditions for effective 
data protection. They should be free from external influence, as confirmed by the ECJ (C-
518/07 and C-614/10), and should have the necessary resources – financial and human – to 
ensure enforcement of data protection legislation. These changes aim to provide supervisory 
authorities with the independence and resources they need to effectively protect the 
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fundamental right to data protection.Supervisory authorities are needed to ensure 
enforcement of data protection legislation. As Člen 16(2) TFEU states, they shall be 
independent in the exercise of their duties. Experience with the current framework has shown 
that this level of independence is not always provided in practice. It should be noted that this 
should not only be seen as referring to interference by Member States, but also by the 
Commission.Independence on paper alone is not enough, supervisory authorities also need 
the means to put their powers into action. This implies a need for appropriate resources and 
skilled staff, including staff with technical expertise.

Predlog spremembe 283
Paul Rübig

Predlog uredbe
Uvodna izjava 96

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(96) Nadzorni organi bi morali spremljati 
uporabo določb v skladu s to uredbo in 
prispevati k njeni dosledni uporabi v vsej 
Uniji, da bi varovali fizične osebe pri 
obdelavi njihovih osebnih podatkov in 
olajšali prosti pretok osebnih podatkov na 
notranjem trgu. V ta namen je potrebno 
medsebojno sodelovanje nadzornih 
organov in sodelovanje s Komisijo.

(96) Nadzorni organi bi morali spremljati 
uporabo določb v skladu s to uredbo in 
prispevati k njeni dosledni uporabi v vsej 
Uniji, da bi varovali fizične in pravne
osebe pri obdelavi njihovih osebnih 
podatkov in olajšali prosti pretok osebnih 
podatkov na notranjem trgu. V ta namen je 
potrebno medsebojno sodelovanje 
nadzornih organov in sodelovanje s 
Komisijo.

Or. de

Predlog spremembe 284
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Uvodna izjava 97

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(97) Kadar obdelava osebnih podatkov v 
okviru dejavnosti enote upravljavca ali 
obdelovalca v Uniji poteka v več kot eni 
državi članici, bi moral biti en sam 
nadzorni organ pristojen za spremljanje 
dejavnosti upravljavca ali obdelovalca v 
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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.

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. Pri izvajanju teh 
aktivnosti bi moral ta nadzorni organ 
sprejeti ustrezne ukrepe za sodelovanje z 
ustreznimi nadzornimi organi v drugih 
državah članicah, kjer so posamezniki, na 
katere se nanašajo osebni podatki in na 
katere bi lahko vplivali postopki obdelave, 
ter po potrebi vključiti Evropski odbor za 
varstvo podatkov, tudi tako, da bi izvajala 
skupne preiskave. Vzpostaviti bi bilo treba 
ustrezne mehanizme za zagotavljanje, da 
bi imeli manjši nadzorni organi zadostne 
finančne, upravne in človeške vire za 
ukvarjanje z dodatnimi bremeni iz tega 
naslova.

Or. en

Obrazložitev

Opaža se težnja, da se multinacionalna spletna podjetja ustanavljajo v nekaterih manjših 
državah članicah EU. Brez mehanizma za zagotavljanje, da zmogljivosti teh organov ne bi 
presežene, kar zadeva stroške zagotavljanja ustreznega nadzora, lahko v takšnih okoliščinah 
nastanejo znatne vrzeli v nadzoru. Organi za varstvo podatkov, odgovorni za nadzor 
upravljavcev, ki obdelujejo podatke v več državah članicah, bi morali sprejeti ustrezne ukrepe 
za sodelovanje s podobnimi organi v ostalih državah članicah. V nekaterih primerih bi bilo 
morda koristno vključiti Odbor za varstvo podatkov.

Predlog spremembe 285
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Predlog uredbe
Uvodna izjava 97

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(97) Kadar obdelava osebnih podatkov 
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 
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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.

doslednost uporabe, zagotovil pravno 
varnost in za take upravljavce in 
obdelovalce zmanjšal upravno breme.

Or. en

Obrazložitev

Načelo „vse na enem mestu“ bi moralo veljati enako za upravljavce s sedežem v EU in zunaj 
EU, za katere velja zakon.

Predlog spremembe 286
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Uvodna izjava 98 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(98 a) Če taka obdelava postane predmet 
pritožbe posameznika, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, bi moral biti
zanjo pristojen organ, ki zagotavlja vse 
storitve na enem mestu, in sicer nadzorni 
organ države članice, v kateri posameznik, 
na katerega se nanašajo osebni podatki, 
stalno prebiva. Če posamezniki, na katere 
se nanašajo osebni podatki, vložijo 
podobne pritožbe proti takšni obdelavi 
podatkov pri nadzornih organih v 
različnih državah članicah, bi moral biti 
pristojen organ, ki prvi prejme pritožbo.

Or. en

Obrazložitev

Primerno je, da se posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, omogoči izvajati 
upravna dejanja pri nadzornem organu, ki je najbližje njegovemu stalnemu prebivališču, in v 
državi, v kateri lahko po potrebi sproži sodne postopke, da se tako izboljšata dostopnost in 
skladnost pritožbenih sredstev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ter v 
izogib upravnim bremenom.
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Predlog spremembe 287
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Uvodna izjava 104

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(104) Vsak nadzorni organ bi moral imeti 
pravico do sodelovanja pri skupnem 
ukrepanju nadzornih organov. Zaprošeni 
nadzorni organ bi moral na zahtevo 
odgovoriti v določenem roku.

(104) Vsak nadzorni organ bi moral imeti 
pravico do sodelovanja pri skupnem 
ukrepanju nadzornih organov. Zaprošeni 
nadzorni organ bi moral na zahtevo 
odgovoriti v določenem roku. Evropski 
odbor za varstvo podatkov bi moral biti na 
zahtevo zadevnih nadzornih organov 
zmožen usklajevati take dejavnosti. Vsak 
nadzorni organ bi moral imeti pravico do 
sodelovanja pri skupnem ukrepanju 
nadzornih organov. Zaprošeni nadzorni 
organ bi moral na zahtevo odgovoriti v 
določenem roku.

Or. en

Obrazložitev

Za učinkovitejše sodelovanje bi lahko Odboru za varstvo podatkov zaupali usklajevanje 
skupnih preiskav, kadar zadevni organi za varstvo podatkov tako želijo. Glej tudi povezan 
predlog spremembe člena 66.

Predlog spremembe 288
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

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 

(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 pristojni nadzorni 
organ ukrepati glede postopkov obdelave, 
ki so povezani z nudenjem blaga ali 
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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.

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.

Or. en

Predlog spremembe 289
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Uvodna izjava 107

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(107) Za zagotovitev skladnosti s to uredbo 
lahko Komisija o tem sprejme mnenje ali 
sklep, ki od nadzornega organa zahteva, da 
svoj osnutek ukrepa začasno prekliče.

(107) Za zagotovitev skladnosti s to uredbo 
lahko Komisija o tem sprejme mnenje ali v 
nujnih primerih sklep, ki od nadzornega 
organa zahteva, da svoj osnutek ukrepa 
začasno prekliče.

Or. en

Obrazložitev

Predlog Komisije ne spoštuje njenega lastnega stališča o neodvisnosti organov za varstvo 
podatkov.

Predlog spremembe 290
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Uvodna izjava 110



PE502.053v01-00 94/135 AM\922340SL.doc

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(110) Na ravni Unije bi bilo treba 
ustanoviti Evropski odbor za varstvo 
podatkov. Moral bi nadomestiti delovno 
skupino o varstvu posameznikov pri 
obdelavi osebnih podatkov, ustanovljeno z 
Direktivo 95/46/ES. Sestavljati bi ga 
morali vodje nadzornega organa vsake 
države članice in Evropski nadzornik za 
varstvo podatkov. Komisija bi morala 
sodelovati pri dejavnostih odbora. Evropski 
odbor za varstvo podatkov bi moral 
prispevati k dosledni uporabi te uredbe v 
vsej Uniji, vključno s svetovanjem
Komisiji in spodbujanjem sodelovanja 
nadzornih organov v vsej Uniji. Evropski 
odbor za varstvo podatkov mora pri 
opravljanju svojih nalog delovati 
neodvisno.

(110) Na ravni Unije bi bilo treba 
ustanoviti Evropski odbor za varstvo 
podatkov. Moral bi nadomestiti delovno 
skupino o varstvu posameznikov pri 
obdelavi osebnih podatkov, ustanovljeno z 
Direktivo 95/46/ES. Sestavljati bi ga 
morali vodje nadzornega organa vsake 
države članice in Evropski nadzornik za 
varstvo podatkov. Komisija bi morala 
sodelovati pri dejavnostih odbora. Evropski 
odbor za varstvo podatkov bi moral 
prispevati k dosledni uporabi te uredbe v 
vsej Uniji, vključno s svetovanjem
institucijam Evropske unije in 
spodbujanjem sodelovanja nadzornih 
organov v vsej Uniji, vključno z 
usklajevanjem skupnih dejavnosti.
Evropski odbor za varstvo podatkov mora 
pri opravljanju svojih nalog delovati 
neodvisno.

Or. en

Obrazložitev

Ni očitnega razloga, da bi Odbor za varstvo podatkov svoje svetovalne dejavnosti omejil na 
svetovanje Komisiji. Drugi dodatek Odboru omogoča, da igra pomembnejšo vlogo pri 
usklajevanju skupnih dejavnosti organov za varstvo podatkov.

Predlog spremembe 291
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Uvodna izjava 118

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(118) Vso škodo, ki jo oseba lahko utrpi 
zaradi nezakonite obdelave, bi moral 
povrniti upravljavec ali obdelovalec, 
vendar mu tega ni treba storiti, če dokaže, 
da ni odgovoren za škodo, predvsem kadar 
ugotovi napako na strani posameznika, na 

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

posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, ali v primeru višje sile.

Or. en

Obrazložitev

Če se na strani posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ugotovi kakršna koli 
stopnja krivde, ne bi smela biti samodejno odpravljena vsakršna odgovornost upravljavca ali 
obdelovalca podatkov, če sta sokriva za napako.

Predlog spremembe 292
Angelika Niebler

Predlog uredbe
Uvodna izjava 121

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(121) Za obdelavo osebnih podatkov, ki se 
izvaja zgolj v novinarske namene ali zaradi 
umetniškega ali literarnega izražanja, bi 
morala veljati izjema od zahtev nekaterih 
določb te uredbe, da se uskladi pravica do 
varstva osebnih podatkov s pravico do 
svobode izražanja in predvsem pravico do 
sprejemanja in širjenja informacij, kot je 
zagotovljeno zlasti v členu 11 Listine 
Evropske unije o temeljnih pravicah. To bi 
moralo veljati zlasti za obdelavo osebnih 
podatkov na avdiovizualnem področju ter v 
arhivih novic in medijskih arhivih. Zato bi 
morale države članice sprejeti zakonodajne 
ukrepe, ki bi morali določati izjeme in 
odstopanja, potrebne za uravnoteženje teh 
temeljnih pravic. Take izjeme in 
odstopanja bi države članice morale 
sprejeti glede splošnih načel, pravic 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, upravljavca in obdelovalca, 
prenosa podatkov v tretje države ali 
mednarodne organizacije, neodvisnih 
nadzornih organov ter sodelovanja in 
skladnosti. Vendar pa države članice ne bi 
smele določati izjem od drugih določb te 
uredbe. Za upoštevanje pomena pravice do 

(121) Za obdelavo osebnih podatkov, ki se 
izvaja v novinarske namene ali zaradi 
umetniškega ali literarnega izražanja, bi 
morala veljati izjema od zahtev nekaterih 
določb te uredbe, da se uskladi pravica do 
varstva osebnih podatkov s pravico do 
svobode izražanja in predvsem pravico do 
sprejemanja in širjenja informacij, kot je 
zagotovljeno zlasti v členu 11 Listine 
Evropske unije o temeljnih pravicah. To bi 
moralo veljati zlasti za obdelavo osebnih 
podatkov na avdiovizualnem področju ter v 
arhivih novic in medijskih arhivih. Zato bi 
morale države članice sprejeti zakonodajne 
ukrepe, ki bi morali določati izjeme in 
odstopanja, potrebne za uravnoteženje teh 
temeljnih pravic. Take izjeme in 
odstopanja bi države članice morale 
sprejeti glede splošnih načel, pravic 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, upravljavca in obdelovalca, 
prenosa podatkov v tretje države ali 
mednarodne organizacije, neodvisnih 
nadzornih organov ter sodelovanja in 
skladnosti. Vendar pa države članice ne bi 
smele določati izjem od drugih določb te 
uredbe. Za upoštevanje pomena pravice do 
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svobode izražanja v vsaki demokratični 
družbi je treba pojme, povezane s to 
svobodo, kot je na primer novinarstvo, 
razlagati v širokem smislu. Zato bi morale 
države članice opredeliti dejavnosti kot
„novinarske“ za namene izjem in odstopanj 
na podlagi te uredbe, če je predmet teh 
dejavnosti razkritje informacij, mnenj ali 
idej javnosti, ne glede na medij, s katerim 
se prenašajo. Ne bi smele biti omejene na 
medijske družbe, opravljajo pa se lahko v 
profitne ali neprofitne namene.

svobode izražanja v vsaki demokratični 
družbi je treba pojme, povezane s to 
svobodo, kot je na primer novinarstvo, 
razlagati v širokem smislu. Zato bi morale 
države članice opredeliti dejavnosti kot
„novinarske“ za namene izjem in odstopanj 
na podlagi te uredbe, če je predmet teh 
dejavnosti razkritje informacij, mnenj ali 
idej javnosti, ne glede na medij, s katerim 
se prenašajo. Ne bi smele biti omejene na 
medijske družbe, opravljajo pa se lahko v 
profitne ali neprofitne namene.

Or. de

Obrazložitev

Ukrepi za zagotavljanje svobode medijev v zvezi z zakonodajo o varstvu podatkov ne zadevajo 
„zgolj“ novinarstva samega po sebi. Raziskovalno novinarstvo bi bilo ogroženo tudi, če bi 
drugi organi pridobivali informacije o poslovnih potovanjih, plačilih informatorjem ipd.

Predlog spremembe 293
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Uvodna izjava 121

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(121) Za obdelavo osebnih podatkov, ki se 
izvaja zgolj v novinarske namene ali zaradi 
umetniškega ali literarnega izražanja, bi 
morala veljati izjema od zahtev nekaterih 
določb te uredbe, da se uskladi pravica do 
varstva osebnih podatkov s pravico do 
svobode izražanja in predvsem pravico do 
sprejemanja in širjenja informacij, kot je 
zagotovljeno zlasti v členu 11 Listine 
Evropske unije o temeljnih pravicah. To bi 
moralo veljati zlasti za obdelavo osebnih 
podatkov na avdiovizualnem področju ter v 
arhivih novic in medijskih arhivih. Zato bi 
morale države članice sprejeti zakonodajne 
ukrepe, ki bi morali določati izjeme in 
odstopanja, potrebne za uravnoteženje teh 
temeljnih pravic. Take izjeme in 

(121) Za obdelavo osebnih podatkov, ki se 
izvaja zgolj v novinarske namene ali zaradi 
umetniškega ali literarnega izražanja, bi 
morala veljati izjema od zahtev nekaterih 
določb te uredbe, da se uskladi pravica do 
varstva osebnih podatkov s pravico do 
svobode izražanja in predvsem pravico do 
sprejemanja in širjenja informacij, kot je 
zagotovljeno zlasti v členu 11 Listine 
Evropske unije o temeljnih pravicah. To bi 
moralo veljati zlasti za obdelavo osebnih 
podatkov na avdiovizualnem področju ter v 
arhivih novic in medijskih arhivih. Zato bi 
morale države članice sprejeti zakonodajne 
ukrepe, ki bi morali določati izjeme in 
odstopanja, potrebne za uravnoteženje teh 
temeljnih pravic. Take izjeme in 
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odstopanja bi države članice morale 
sprejeti glede splošnih načel, pravic 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, upravljavca in obdelovalca, 
prenosa podatkov v tretje države ali 
mednarodne organizacije, neodvisnih 
nadzornih organov ter sodelovanja in 
skladnosti. Vendar pa države članice ne bi
smele določati izjem od drugih določb te 
uredbe. Za upoštevanje pomena pravice do 
svobode izražanja v vsaki demokratični 
družbi je treba pojme, povezane s to 
svobodo, kot je na primer novinarstvo, 
razlagati v širokem smislu. Zato bi morale 
države članice opredeliti dejavnosti kot
„novinarske“ za namene izjem in odstopanj 
na podlagi te uredbe, če je predmet teh 
dejavnosti razkritje informacij, mnenj ali 
idej javnosti, ne glede na medij, s katerim 
se prenašajo. Ne bi smele biti omejene na 
medijske družbe, opravljajo pa se lahko v 
profitne ali neprofitne namene.

odstopanja bi države članice morale 
sprejeti glede splošnih načel, pravic 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, upravljavca in obdelovalca, 
prenosa podatkov v tretje države ali 
mednarodne organizacije, neodvisnih 
nadzornih organov ter sodelovanja in 
skladnosti. Vendar pa države članice ne bi 
smele določati izjem od drugih določb te 
uredbe. Za upoštevanje pomena pravice do 
svobode izražanja v vsaki demokratični 
družbi je treba pojme, povezane s to 
svobodo, kot je na primer novinarstvo, 
razlagati v širokem smislu. Zato bi morale 
države članice opredeliti dejavnosti kot
„novinarske“ za namene izjem in odstopanj 
na podlagi te uredbe, če je predmet teh 
dejavnosti analiza informacij, mnenj ali 
idej in njihovo razkritje javnosti, ne glede 
na medij, s katerim se prenašajo. Te 
dejavnosti ne bi smele biti omejene na 
medijske družbe, opravljajo pa se lahko v 
profitne ali neprofitne namene.

Or. en

Obrazložitev

Ta in vse ostale izjeme morajo biti jasno omejene.

Predlog spremembe 294
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Uvodna izjava 121 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(121 a) Ta uredba omogoča upoštevanje 
načela dostopa javnosti do uradnih 
dokumentov pri uporabi določb iz te 
uredbe. Osebne podatke v dokumentih, ki 
jih hrani javni organ ali javna ustanova, 
lahko ta organ ali ustanova razkrije v 
skladu z zakonodajo države članice, ki 
velja za ta javni organ ali javno ustanovo. 
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Takšna zakonodaja usklajuje pravico do 
varstva osebnih podatkov z načelom 
dostopa javnosti do uradnih dokumentov.

Or. en

Obrazložitev

Zagotoviti je treba, da javnega nadzora nad javnimi zadevami neustrezno ne ovirajo predpisi 
o varstvu podatkov. Kot je izraženo v mnenjih evropskega nadzornika za varstvo podatkov, 
delovne skupine iz člena 29 in Agencije Evropske unije za temeljne pravice, bi bilo treba
zagotoviti načelo dostopa javnosti do uradnih dokumentov.

Predlog spremembe 295
Marita Ulvskog

Predlog uredbe
Uvodna izjava 121 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(121 a) Ta uredba omogoča upoštevanje 
načela dostopa javnosti do uradnih 
dokumentov pri uporabi določb iz te 
uredbe. Osebne podatke v dokumentih, ki 
jih ima javni organ ali ustanova, lahko ta 
organ razkrije v skladu z zakonodajo 
države članice, ki velja zanj. Taka 
zakonodaja usklajuje pravico do varstva 
osebnih podatkov z načelom dostopa 
javnosti do uradnih dokumentov.

Or. en

Obrazložitev

Zagotoviti je treba, da javnega nadzora nad javnimi zadevami neustrezno ne ovirajo predpisi 
o varstvu podatkov. Kot je izraženo v mnenjih evropskega nadzornika za varstvo podatkov, 
delovne skupine iz člena 29 in Agencije Evropske unije za temeljne pravice, bi bilo treba 
načelo dostopa javnosti do uradnih dokumentov zagotoviti v členu in ne le v uvodni izjavi.

Predlog spremembe 296
Amelia Andersdotter
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 126

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(126) Znanstvene raziskave za namene te 
uredbe bi morale obsegati temeljne 
raziskave, uporabne raziskave in zasebno 
financirane raziskave, obenem pa bi morale 
upoštevati cilj Unije iz člena 179(1) 
Pogodbe o delovanju Evropske unije glede 
oblikovanja evropskega raziskovalnega 
območja.

(126) Znanstvene raziskave za namene te 
uredbe bi morale obsegati temeljne 
raziskave, uporabne raziskave in zasebno 
financirane raziskave v smislu člena 13 
Listine Evropske unije o temeljnih 
pravicah, obenem pa bi morale upoštevati 
cilj Unije iz člena 179(1) Pogodbe o 
delovanju Evropske unije glede 
oblikovanja evropskega raziskovalnega 
območja. Ne bi smele vključevati tržnih 
raziskav.

Or. en

Obrazložitev

Pojasniti je treba, da je izjema za raziskave namenjena raziskavam v ožjem pomenu in ne 
tržnim raziskavam.

Predlog spremembe 297
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Uvodna izjava 129

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(129) Da se dosežejo cilji te uredbe, in 
sicer da se zaščitijo temeljne pravice in 
svoboščine fizičnih oseb in zlasti njihova 
pravica do varstva osebnih podatkov, ter da 
se zagotovi prosti pretok osebnih podatkov
v Uniji, bi bilo treba na Komisijo prenesti 
pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu 
s členom 290 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije. Delegirane akte bi bilo 
treba sprejeti zlasti glede zakonitosti 
obdelave; določanja meril in pogojev v 
zvezi s privolitvijo otroka; obdelave 
posebnih vrst podatkov; določanja meril 
in pogojev za očitno čezmerne zahteve in 

(129) Da se dosežejo cilji te uredbe, in 
sicer da se zaščitijo temeljne pravice in 
svoboščine fizičnih oseb in zlasti njihova 
pravica do varstva osebnih podatkov,
primerni industrijski ukrepi in politike 
ustrezno upoštevajo načela nevtralnosti
tehnologije, storitev in poslovnih modelov,
da se spodbudi prost pretok osebnih 
podatkov znotraj Unije.
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pristojbin za uveljavljanje pravic 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki; meril in zahtev po 
obveščanju posameznika, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, in v zvezi s 
pravico do dostopa; pravice biti pozabljen 
in do izbrisa; ukrepov, ki temeljijo na 
oblikovanju profilov; meril in zahtev glede 
odgovornosti upravljavca ter glede 
vgrajenega varstva podatkov; 
obdelovalca; meril in zahtev za beleženje 
in varnost obdelave; meril in zahtev za 
ugotavljanje kršitve varnosti osebnih 
podatkov in za obveščanje nadzornega 
organa o kršitvi ter o okoliščinah, v 
katerih bo kršitev verjetno škodljivo 
vplivala na posameznika, na katerega se 
nanašajo osebni podatki; meril in pogojev 
za postopke obdelave, pri katerih je 
potrebna ocena učinka o varstvu 
podatkov; meril in zahtev za določanje 
visoke ravni posebnih tveganj, zaradi 
katerih je potrebno predhodno 
posvetovanje; imenovanja in nalog 
uradne osebe za varstvo podatkov; pravil 
ravnanja; meril in zahtev za mehanizme 
za potrjevanje; meril in zahtev za prenose 
na podlagi zavezujočih poslovnih pravil; 
odstopanj za prenose; upravnih sankcij; 
obdelave v zdravstvene namene; obdelave 
v okviru zaposlitve ter obdelave v 
zgodovinske, statistične in 
znanstvenoraziskovalne namene. Zlasti je 
pomembno, da Komisija pri svojem 
pripravljalnem delu opravi ustrezna 
posvetovanja, vključno na ravni 
strokovnjakov. Komisija bi morala pri 
pripravi in oblikovanju delegiranih aktov 
zagotoviti, da so ustrezni dokumenti 
Evropskemu parlamentu in Svetu 
predloženi istočasno, pravočasno in na 
ustrezen način.

Or. en
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Predlog spremembe 298
Paul Rübig

Predlog uredbe
Uvodna izjava 129

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

za prenose na podlagi zavezujočih 
poslovnih pravil; odstopanj za prenose;
upravnih sankcij; obdelave v zdravstvene 
namene; obdelave v okviru zaposlitve ter 
obdelave v zgodovinske, statistične in 
znanstvenoraziskovalne namene. Zlasti je 
pomembno, da Komisija pri svojem 
pripravljalnem delu opravi ustrezna 
posvetovanja, vključno na ravni 
strokovnjakov. Komisija bi morala pri 
pripravi in oblikovanju delegiranih aktov 
zagotoviti, da so ustrezni dokumenti 
Evropskemu parlamentu in Svetu 
predloženi istočasno, pravočasno in na 
ustrezen način.

Or. de

Predlog spremembe 299
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Uvodna izjava 130

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(130) Pri izvajanju določb te uredbe se 
zagotovi, da ni nobenih obveznih zahtev 
glede posebnih tehničnih lastnosti 
izdelkov in storitev, vključno s terminalom 
ali drugo elektronsko komunikacijsko 
opremo, ki bi lahko ovirale dajanje 
opreme na trg in prost pretok takšne 
opreme v državah članicah in med njimi.
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osebnih podatkov ter sporočanje 
posamezniku, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, o kršitvi varnosti osebnih 
podatkov; standardov in postopkov za 
oceno učinka o varstvu podatkov; 
obrazcev in postopkov za predhodno 
odobritev in predhodno posvetovanje; 
tehničnih standardov in mehanizmov za 
potrjevanje; ustrezne ravni varstva, ki jo 
zagotavlja tretja država, ozemeljska enota, 
sektor za obdelavo v navedeni tretji državi 
ali mednarodna organizacija; razkritij, ki 
jih pravo Unije ne dovoljuje; medsebojne 
pomoči; skupnega ukrepanja; odločitve v 
okviru mehanizma za skladnost. Ta 
pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z 
Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
16. februarja 2011 o določitvi splošnih 
pravil in načel, na podlagi katerih države 
članice nadzirajo izvajanje izvedbenih 
pooblastil Komisije46. V zvezi s tem bi 
morala Komisija sprejeti posebne ukrepe 
za mikro-, mala in srednje velika podjetja.

Or. en

Predlog spremembe 300
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Uvodna izjava 130

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(130) Za zagotovitev enotnih pogojev za 
izvajanje te uredbe bi bilo treba na 
Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. 
Pri izvajanju določb te uredbe se zagotovi, 
da ni nobenih obveznih zahtev glede
posebnih tehničnih lastnosti izdelkov in 
storitev, vključno s terminalom ali drugo 
elektronsko komunikacijsko opremo, ki bi 
lahko ovirale dajanje opreme na trg in 
prost pretok takšne opreme v državah 
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postopke v zvezi s pravico do dostopa; 
pravico do prenosljivosti podatkov; 
standardnih obrazcev v zvezi z 
odgovornostjo upravljavca podatkov glede 
vgrajenega varstva podatkov in 
dokumentacije; posebnih zahtev glede
varnosti obdelave; standardnih oblik 
zapisa in postopkov za obveščanje 
nadzornega organa o kršitvi varnosti 
osebnih podatkov ter sporočanje 
posamezniku, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, o kršitvi varnosti osebnih 
podatkov; standardov in postopkov za 
oceno učinka o varstvu podatkov; 
obrazcev in postopkov za predhodno 
odobritev in predhodno posvetovanje; 
tehničnih standardov in mehanizmov za 
potrjevanje; ustrezne ravni varstva, ki jo 
zagotavlja tretja država, ozemeljska enota, 
sektor za obdelavo v navedeni tretji državi 
ali mednarodna organizacija; razkritij, ki 
jih pravo Unije ne dovoljuje; medsebojne 
pomoči; skupnega ukrepanja; odločitve v 
okviru mehanizma za skladnost. Ta 
pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z 
Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
16. februarja 2011 o določitvi splošnih 
pravil in načel, na podlagi katerih države 
članice nadzirajo izvajanje izvedbenih 
pooblastil Komisije46. V zvezi s tem bi 
morala Komisija sprejeti posebne ukrepe 
za mikro-, mala in srednje velika podjetja.

članicah in med njimi.

Or. en

Predlog spremembe 301
András Gyürk

Predlog uredbe
Uvodna izjava 130

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(130) Za zagotovitev enotnih pogojev za 
izvajanje te uredbe bi bilo treba na 

(130) Za zagotovitev enotnih pogojev za 
izvajanje te uredbe bi bilo treba na 
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Komisijo prenesti izvedbena pooblastila 
za: določitev standardnih obrazcev v zvezi 
z obdelavo osebnih podatkov otroka;
standardnih postopkov in obrazcev za 
uveljavljanje pravic posameznikov, na 
katere se nanašajo osebni podatki;
standardnih obrazcev za obveščanje 
posameznikov, na katere se nanašajo
osebni podatki; standardne obrazce in 
postopke v zvezi s pravico do dostopa;
pravico do prenosljivosti podatkov;
standardnih obrazcev v zvezi z 
odgovornostjo upravljavca podatkov glede 
vgrajenega varstva podatkov in 
dokumentacije; posebnih zahtev glede 
varnosti obdelave; standardnih oblik zapisa 
in postopkov za obveščanje nadzornega 
organa o kršitvi varnosti osebnih podatkov 
ter sporočanje posamezniku, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, o kršitvi varnosti 
osebnih podatkov; standardov in postopkov 
za oceno učinka o varstvu podatkov;
obrazcev in postopkov za predhodno 
odobritev in predhodno posvetovanje;
tehničnih standardov in mehanizmov za 
potrjevanje; ustrezne ravni varstva, ki jo 
zagotavlja tretja država, ozemeljska enota, 
sektor za obdelavo v navedeni tretji državi 
ali mednarodna organizacija; razkritij, ki 
jih pravo Unije ne dovoljuje; medsebojne 
pomoči; skupnega ukrepanja; odločitve v 
okviru mehanizma za skladnost. Ta 
pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z 
Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 
16. februarja 2011 o določitvi splošnih 
pravil in načel, na podlagi katerih države 
članice nadzirajo izvajanje izvedbenih 
pooblastil Komisije46. V zvezi s tem bi 
morala Komisija sprejeti posebne ukrepe
za mikro-, mala in srednje velika podjetja.

Komisijo prenesti izvedbena pooblastila za 
določitev: standardnih obrazcev v zvezi z 
obdelavo osebnih podatkov otroka;
standardnih postopkov in obrazcev za 
uveljavljanje pravic posameznikov, na 
katere se nanašajo osebni podatki;
standardnih obrazcev za obveščanje 
posameznikov, na katere se nanašajo 
osebni podatki; standardne obrazce in 
postopke v zvezi s pravico do dostopa;
pravico do prenosljivosti podatkov;
standardnih obrazcev v zvezi z 
odgovornostjo upravljavca podatkov glede 
vgrajenega varstva podatkov in 
dokumentacije; posebnih zahtev glede 
varnosti obdelave; standardnih oblik zapisa 
in postopkov za obveščanje nadzornega 
organa o kršitvi varnosti osebnih podatkov 
ter sporočanje posamezniku, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, o kršitvi varnosti 
osebnih podatkov; standardov in postopkov 
za oceno učinka o varstvu podatkov;
obrazcev in postopkov za predhodno 
odobritev in predhodno posvetovanje;
tehničnih standardov in mehanizmov za 
potrjevanje; ustrezne ravni varstva, ki jo 
zagotavlja tretja država, ozemeljska enota, 
sektor za obdelavo v navedeni tretji državi 
ali mednarodna organizacija; razkritij, ki 
jih pravo Unije ne dovoljuje; medsebojne 
pomoči; skupnega ukrepanja; odločitve v 
okviru mehanizma za skladnost. Ta 
pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z 
Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
16. februarja 2011 o določitvi splošnih 
pravil in načel, na podlagi katerih države 
članice nadzirajo izvajanje izvedbenih 
pooblastil Komisije46. V zvezi s tem bi 
morala Komisija razmisliti o posebnih 
ukrepih za mikro-, mala in srednje velika 
podjetja, saj ti ukrepi ne bi smeli preveč 
obremeniti teh podjetij.

Or. en
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Predlog spremembe 302
Rachida Dati

Predlog uredbe
Uvodna izjava 130

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

pooblastil Komisije. V zvezi s tem bi 
morala Komisija v posvetovanju z 
zadevnimi zainteresiranimi stranmi 
razmisliti o posebnih ukrepih za mikro-, 
mala in srednje velika podjetja.

Or. fr

Obrazložitev

Morebitnemu pomanjkanju preglednosti v povezavi z uporabo izvedbenih pooblastil Komisije 
se je treba izogibati z zagotavljanjem, da se ukrepi oblikujejo v tesnem sodelovanju z 
zadevnimi zainteresiranimi stranmi.

Predlog spremembe 303
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Predlog uredbe
Uvodna izjava 139

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Obrazložitev

Obdelava IP-naslovov je pogosto pomembna sestavina preiskav o zlorabah pravic 
intelektualne lastnine v skladu z Direktivo 2004/48/ES in je ta uredba ne bi smela preprečiti.

Predlog spremembe 304
Paul Rübig

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta uredba določa pravila o varstvu
posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov in pravila o prostem pretoku 
osebnih podatkov.

1. Ta uredba določa pravila o varstvu
fizičnih in pravnih oseb pri obdelavi 
osebnih podatkov in pravila o prostem 
pretoku osebnih podatkov.

Or. de

Predlog spremembe 305
Paul Rübig

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ta uredba varuje temeljne pravice in 
svoboščine fizičnih oseb ter zlasti njihovo 
pravico do varstva osebnih podatkov.

2. Ta uredba varuje temeljne pravice in 
svoboščine fizičnih in pravnih oseb ter 
zlasti njihovo pravico do varstva osebnih 
podatkov.

Or. de

Predlog spremembe 306
Paul Rübig

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Prosti pretok osebnih podatkov v Uniji 
ne sme biti niti omejen niti prepovedan iz 
razlogov, povezanih z varstvom
posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov.

3. Prosti pretok osebnih podatkov v Uniji 
ne sme biti niti omejen niti prepovedan iz 
razlogov, povezanih z varstvom fizičnih in 
pravnih oseb pri obdelavi osebnih 
podatkov.

Or. de

Predlog spremembe 307
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Določbe te uredbe ne vplivajo na 
svobodo tiska in svobodo izražanja, ki sta 
zapisani v ustavah držav članic in izhajata 
iz tradicije svobode izražanja in tiska, 
značilne za svobodne in odprte družbe, 
niti omenjenih svoboščin ne omejujejo. 
Prav tako ne sme biti ogrožen ali okrnjen 
dostop državljanov do informacij javnih 
organov. Ta uredba tudi ne vpliva na 
pravico in odgovornost držav članic, da 
varujejo zasebnost posameznikov s 
pomočjo posebne zakonodaje v zvezi z 
ravnanjem z javnimi registri.

Or. sv

Predlog spremembe 308
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta uredba se uporablja za obdelavo 1. Ta uredba se uporablja za obdelavo 
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osebnih podatkov v celoti ali delno s 
samodejnimi sredstvi in za drugačno 
obdelavo kakor s samodejnimi sredstvi za 
osebne podatke, ki sestavljajo del zbirke ali 
so namenjeni oblikovanju dela zbirke.

osebnih podatkov v celoti ali delno s 
samodejnimi sredstvi, brez diskriminacije 
med tovrstnimi sredstvi za obdelavo, in za 
drugačno obdelavo kakor s samodejnimi 
sredstvi za osebne podatke, ki sestavljajo 
del zbirke ali so namenjeni oblikovanju 
dela zbirke.

Or. en

Predlog spremembe 309
Ivailo Kalfin

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta uredba se uporablja za obdelavo 
osebnih podatkov v celoti ali delno s 
samodejnimi sredstvi in za drugačno 
obdelavo kakor s samodejnimi sredstvi za 
osebne podatke, ki sestavljajo del zbirke ali 
so namenjeni oblikovanju dela zbirke.

1. Ta uredba se uporablja za obdelavo 
osebnih podatkov v celoti ali delno s 
samodejnimi sredstvi, brez razlikovanja, 
kar zadeva uporabljeno tehnologijo, in za 
drugačno obdelavo kakor s samodejnimi 
sredstvi za osebne podatke, ki sestavljajo 
del zbirke ali so namenjeni oblikovanju 
dela zbirke.

Or. en

Predlog spremembe 310
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) v okviru dejavnosti zunaj področja 
uporabe zakonodaje Unije, zlasti v zvezi z 
nacionalno varnostjo;

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Dejavnosti, ki ne sodijo na področje uporabe zakonodaje Unije, so po definiciji izključene. 
Ponavljanje tega ne dodaja ničesar.

Predlog spremembe 311
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Obrazložitev

To sledi iz vključitve odstavkov 2a in 2b.

Predlog spremembe 312
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Obrazložitev

Preprosto ni utemeljenih razlogov, da institucije Unije ne bi varovale osebnih podatkov enako 
kot drugi sektorji.

Predlog spremembe 313
Silvia-Adriana Ţicău
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Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Obrazložitev

Zaradi pravne varnosti in enotnosti je treba bistvena pravila za institucije in organe EU 
vključiti v uredbo. Z enotnim pravnim besedilom se izognemo tveganju za neskladja med 
določbami, tako besedilo pa predstavlja tudi najprimernejšo podlago za izmenjavo podatkov 
med ravnijo EU in javnimi in zasebnimi subjekti v državah članicah.

Predlog spremembe 314
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(d) s strani fizične osebe brez kakršnega 
koli pridobitnega interesa in s tem brez 
kakršne koli povezave s strokovno ali 
poslovno dejavnostjo, v teku lastne izrecno 
osebne ali domače dejavnosti, pri čemer se 
upošteva, da objave podatkov 
nedoločenemu številu posameznikov, na 
primer prek interneta, ne moremo šteti za 
izključno osebno ali domačo dejavnost;

Or. en

Obrazložitev

V skladu s sodno prakso Sodišča evropskih skupnosti, primer Linquist C-101/0, to besedilo 
vpeljuje merilo za razlikovanje javnih in domačih dejavnosti na osnovi nedoločenega števila 
posameznikov, ki lahko dostopajo do podatkov. Ta izjema bi morala veljati le, kadar se 
dostop do podatkov omogoči omejenemu številu posameznikov. Besedilo je zdaj skladno tudi z 
uvodno izjavo 15.
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Predlog spremembe 315
Marita Ulvskog

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) v zgodovinske, statistične in 
znanstvenoraziskovalne namene.

Or. en

Predlog spremembe 316
Bernd Lange

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e a) v okviru dejavnosti, ki jo je mogoče 
pripisati strokovni ali poslovni dejavnosti 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki;

Or. en

Predlog spremembe 317
Jens Rohde

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e a) ki jih pripravi delodajalec kot del 
ravnanja z osebnimi podatki o zaposlenih 
v okviru zaposlitve;

Or. en
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Obrazložitev

Pomembno je, da lahko delodajalec še naprej obdeluje podatke o delavcu – na primer 
podatke o plači, dopustu, ugodnostih, obletnicah, izobrazbi, zdravju, kazenskih obsodbah, itd. 
Sedaj lahko delavec privoli, da delodajalec obdela te podatke. Vendar je besedilo uredbe 
mogoče tolmačiti tudi tako, da bo v prihodnosti uvedeno neravnovesje med delodajalcem in 
delavcem.

Predlog spremembe 318
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e a) ki so bili anonimizirani v smislu 
člena 4(2(b)(novo);

Or. en

Predlog spremembe 319
Franck Proust

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) ki so bili anonimizirani.

Or. fr

Predlog spremembe 320
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. V skladu s pravili te uredbe lahko 
Evropski parlament in Svet ter Komisija, 
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če ta uredba tako predvideva, sprejmejo 
posebna pravila, ki dodatno pojasnjujejo 
pravila iz te uredbe glede posebnih 
področij ali obdelave podatkov, ki jo 
izvajajo posebni subjekti. V času enega 
leta po začetku veljavnosti te uredbe 
Evropski parlament in Svet sprejmeta 
takšna posebna pomožna pravila glede 
obdelave osebnih podatkov:
(a) ki jo izvajajo ponudniki javno 
dostopnih elektronskih komunikacijskih 
storitev, tako na splošno kot v zvezi s 
hranjenjem podatkov o sporočilih za 
namene kazenskega pregona;
(b) ki jo izvajajo institucije, organi, uradi 
in agencije Unije.

Or. en

Obrazložitev

The aim of this proposal is to establish a general data protection regulation. In order to 
achieve this aim and to avoid fragmentation of the legal framework, the scope should thus be 
wide. There is no a priori reason why Union institutions, bodies, offices and agencies should 
excluded; the same applies for providers of publicly available electronic communications 
services, both generally and as concerns the preservation of communications data for 
purposes of law enforcement. Existing legislation covering such entities should be brought in 
line with this Regulation. Until then, it should be applied in the spirit of the Regulation.

Predlog spremembe 321
Angelika Niebler

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ta uredba se uporablja za obdelavo 
osebnih podatkov posameznikov, na katere 
se nanašajo osebni podatki in ki stalno 
prebivajo v Uniji, s strani upravljavca, ki 
nima sedeža v Uniji, kadar so dejavnosti 
obdelave povezane z:

(Ne zadeva slovenske jezikovne različice, 
op. p.)

Or. de
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Obrazložitev

Razjasnitev pojma „residence“(stalnega bivališča).

Predlog spremembe 322
Amelia Andersdotter

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 ali storitev takim 
posameznikom v Uniji, ne glede na to, ali
je potrebno plačilo posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki; ali

Or. en

Obrazložitev

The notion of “processing of personal data in the context of the activities of an establishment 
of a controller or a processor in the Union” could be clarified. This question has already 
been raised under the current framework (see e.g. Opinion of the Working Party 29 on 
applicable law). While under a Regulation, questions of applicable law become less 
complicated, there should still be explicit rules on the applicability of national law building 
on the Regulation, e.g. specific rules in the employment context (see Člen 82).It should be 
clarified that controllers established outside the Union are also subject to the Regulation 
when offering goods or services without a payment (e.g. because the service is paid for by 
advertising) to data subjects in the Union.

Predlog spremembe 323
Amelia Andersdotter

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 

(1) „posameznik, na katerega se nanašajo 
osebni podatki“ pomeni določeno fizično 
osebo ali fizično osebo, ki je neposredno 
ali posredno določljiva, tudi na podlagi 
izločanja, s sredstvi, za katera se razumno 
pričakuje, da jih bo uporabil upravljavec ali 
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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;

vsaka druga fizična ali pravna oseba, zlasti 
z navedbo identifikacijske številke ali 
drugega enoličnega identifikatorja, 
podatkov o lokaciji, spletnih 
identifikatorjev ali enega ali več 
dejavnikov, ki so značilni za spol, fizično, 
fiziološko, genetsko, duševno, 
gospodarsko, kulturno ali družbeno 
identiteto ali spolno usmerjenost navedene 
osebe;

Or. en

Obrazložitev

Za učinkovito zagotavljanje varstva je pomembno, da izraza „osebni podatki“ in 
„posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki“, nista preozko opredeljena. Uredba bi 
se morala jasno nanašati na podatke, ki omogočajo zgolj „določanje posameznikov na 
podlagi izločanja“, in jasno bi moralo biti, da je treba spletne identifikatorje v večini 
primerov šteti za osebne podatke. Ker tehnologija nenehno napreduje, bodo pristopi k 
deanonimizaciji čedalje bolj dovršeni. Široki opredelitvi „osebnih podatkov“ in 
„posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki“ sta pomembni za zaščito, ki bo 
ustrezna tudi v prihodnosti.

Predlog spremembe 324
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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 je neposredno 
ali posredno določljiva s sredstvi, za katera 
se razumno pričakuje, da jih bo uporabil 
upravljavec, 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, ter ki ne 
nastopa v svoji poklicni vlogi;
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Or. en

Obrazložitev

Sredstva, ki se uporabljajo za identifikacijo, bi morala biti neposredno povezana z 
upravljavcem podatkov. Člen 4(1) opredeljuje „posameznika, na katerega se nanašajo osebni 
podatki,“ kot fizično osebo. V nekaterih posebnih situacijah bo to morda težko oceniti, saj 
lahko samostojni delavec (vodoinstalater, zdravnik), ki opravlja samostojno dejavnost in 
uporablja isto telefonsko linijo za poslovne in zasebne namene, zabriše meje med fizično in 
pravno osebo. Uredba bi morala veljati samo za fizične osebe, ki ne nastopajo v svoji poklicni 
vlogi.

Predlog spremembe 325
Paul Rübig

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
ali pravno osebo ali fizično ali pravno
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;

Or. de

Predlog spremembe 326
Angelika Niebler

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka 1
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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 je neposredno 
ali posredno določljiva s sredstvi, za katera 
se razumno pričakuje, da jih bo uporabil 
upravljavec ali vsaka druga fizična ali 
pravna oseba, ki sodeluje z upravljavcem,
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;

Or. de

Predlog spremembe 327
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

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 s posameznikom, na 
katerega se nanašajo osebni podatki;
podatki, ki jih ni mogoče povezati s 
posameznikom, na katerega se nanašajo, 
kot so anonimizirani, šifrirani in nekateri 
psevdonimizirani podatki, ne sodijo na 
področje uporabe te uredbe; podatki o 
poslovnih stikih ne sodijo na področje 
uporabe te uredbe;

Or. en

Obrazložitev

Anonimizirani in nekateri psevdonimizirani podatki lahko zadevajo posameznika, na katerega 
se nanašajo osebni podatki, vendar jih z njim iz tehničnih razlogov ni več mogoče povezati. 
Podatki, ki jih ni več mogoče povezati s posameznikom, na katerega se nanašajo, ne bi smeli 
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soditi na področje te uredbe. Informacije o poslovnih stikih vključujejo podatke, kot so ime, 
naziv, službeni e-poštni naslov, službena telefonska številka, službena številka faksa, naslov za 
sprejemanje obiskovalcev ipd., ki se ne smejo šteti za zaupne, saj so namenjeni uporabi v 
poklicnem okolju.

Predlog spremembe 328
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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 katerekoli 
podatke, posebej povezane s 
posameznikom, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, čigar identiteto lahko 
upravljavec neposredno ali posredno 
določi;

Or. en

Predlog spremembe 329
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2 a) „identifikacijska številka“ pomeni 
vsako numerično, alfanumerično ali 
podobno oznako, ki se navadno uporablja 
v spletnem prostoru, razen oznak, ki jih 
določajo javni organi ali organi pod 
državnim nadzorom za identifikacijo 
fizičnih oseb kot posameznikov;

Or. en

Predlog spremembe 330
Jens Rohde
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Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2 a) „anonimizirani podatki“ pomenijo 
podatke, ki so bili prej določljivi, nato pa 
je bila možnost določitve odstranjena in 
šifra ali druga povezava z njimi ne obstaja 
več;

Or. en

Predlog spremembe 331
Jens Rohde

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2 b) „psevdonimizirani podatki“ 
pomenijo podatke, ki so bili prej določljivi, 
nato pa so bile osebne informacije, ki 
omogočajo določljivost – npr. imena, 
datum rojstva, naslov ali številka računa, 
nadomeščene s šifro (psevdonimom ali 
simbolom). Povezava med šifro in podatki 
se hrani ločeno;

Or. en

Predlog spremembe 332
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3 a) „oblikovanje profilov“ pomeni 
kakršno koli obliko samodejne obdelave 
za namene ocene vidikov v zvezi s 
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fizičnimi osebami ali pridobivanja 
podatkov o teh vidikih ali za namene 
analiziranja ali predvidevanja uspešnosti 
pri delu, ekonomskega položaja, lokacije, 
zdravja, osebnega okusa, zanesljivosti, 
vedenja ali osebnosti fizične osebe;

Or. en

Obrazložitev

Profiling can entail serious risks for data subjects. It is prone to reinforcing discriminations, 
making decisions less transparent and carries an unavoidable risk of wrong decisions. For 
these reasons, it should be tightly regulated: its use should be clearly limited, and in those 
cases where it can be used, there should be safeguards against discrimination and data 
subjects should be able to receive clear and meaningful information on the logic of the 
profiling and its consequences. While some circles see profiling as a panacea for many 
problems, it should be noted that there is a significant body of research addressing its 
limitations. Notably, profiling tends to be useless for very rare characteristics, due to the risk 
of false positives. Also, profiles can be hard or impossible to verify. Profiles are based on 
complex and dynamic algorithms that evolve constantly and that are hard to explain to data 
subjects. Often, these algorithms qualify as commercial secrets and will not be easily 
provided to data subjects. However, when natural persons are subject to profiling, they 
should be ennaslovd to information about the logic used in the measure, as well as an 
explanation of the final decision if human intervention has been obtained. This helps to 
reduce intransparency, which could undermine trust in data processing and may lead to loss 
or trust in especially online services. There is also a serious risk of unreliable and (in effect) 
discriminatory profiles being widely used, in matters of real importance to individuals and 
groups, which is the motivation behind several suggested changes in this Article that aim to 
improve the protection of data subjects against discrimination. In relation to this, the use of 
sensitive data in generating profiles should also be restricted.

Predlog spremembe 333
Giles Chichester

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3 a) „anonimizirani podatki“ pomenijo 
informacije, ki nikoli niso bile povezane s 
posameznikom, na katerega se nanašajo, 
ali ki so bile zbrane, spremenjene ali kako 
drugače obdelane, tako da jih ni mogoče 
pripisati posamezniku, na katerega se 
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nanašajo;

Or. en

Predlog spremembe 334
Pilar del Castillo Vera

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 335
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Odstranitev „pogojev in sredstev“ znatno jasneje razmeji upravljavca in obdelovalca. 
Upravljavec določa, „zakaj“ se bodo podatki obdelovali, tj. namen ali cilj, medtem ko 
obdelovalec določa, „kako“ se bodo podatki obdelovali, tj. pogoje in sredstva.

Predlog spremembe 336
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev upravljavca bi morala temeljiti na odločanju o namenih obdelave osebnih 
podatkov in ne na pogojih in sredstvih, s katerimi se to doseže. Nadzor nad namenom 
obdelave je logična osnova za razdeljevanje različnih odgovornosti med upravljavce, ki so 
odgovorni za to, kateri podatki in zakaj se obdelujejo, ter obdelovalce, ki se ukvarjajo z 
načinom obdelave podatkov.

Predlog spremembe 337
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean
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Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) „obdelovalec“ pomeni fizično ali 
pravno osebo, javni organ, agencijo ali 
vsak drug organ, ki obdeluje osebne 
podatke v imenu upravljavca;

(6) „obdelovalec“ pomeni fizično ali 
pravno osebo, javni organ, agencijo ali 
vsak drug organ, ki obdeluje osebne 
podatke v imenu upravljavca; lahko 
dostopa do osebnih podatkov na tehnično 
izvedljiv način, brez nesorazmernega 
napora, in obstaja razumna verjetnost, da 
se bo seznanil z njihovo vsebino;

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je skladen s predlogom spremembe uvodne izjave 24a (novo).

Predlog spremembe 338
Angelika Niebler

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
privolitev posameznika, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, dano na podlagi 
jasnih in celovitih informacij o namenih 
obdelave osebnih podatkov;

Or. de

Obrazložitev

Zlasti v „spletnem svetu“ ni jasno, kaj pomeni „izrecna“ izjava volje posameznika. Ta 
predlog spremembe temelji na členu 5(3) Direktive o zasebnosti in elektronskih 
komunikacijah (2009/136/ES).
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Predlog spremembe 339
Giles Chichester

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
obliko izjave ali ravnanja posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, ki 
kaže na privolitev v predlagano obdelavo 
podatkov. Molk ali druga nedejavnost 
sama po sebi ne pomeni privolitve;

Or. en

Obrazložitev

Postopek za pridobivanje privolitve, torej mehanizem informacij, ki se posredujejo 
posamezniku, čemur sledi odziv posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, je 
osnovni mehanizem za sklepanje dogovora, v tem primeru za obdelavo osebnih podatkov. 
Raba uveljavljene terminologije v ta namen, kot to odraža skupno evropsko prodajno pravo, 
bi poenostavila besedilo, ustvarila gotovost tako, da bi postavila privolitev na trdno in 
uveljavljeno osnovo, ter preprečila razlikovanja, za katera bi se izkazalo, da jih je v praksi 
zelo težko uporabljati.

Predlog spremembe 340
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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
nedvoumno izjavo volje posameznika, s 
katero posameznik, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, izrazi soglasje z obdelavo 
podatkov, ki se nanašajo nanj;
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Or. en

Predlog spremembe 341
Giles Chichester

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(9) „kršitev varnosti osebnih podatkov“ 
pomeni kršitev varnosti, ki povzroči 
nenamerno ali nezakonito uničenje, izgubo, 
spremembo, nepooblaščeno razkritje ali 
dostop do osebnih podatkov, ki so poslani, 
shranjeni ali kako drugače obdelani, ter ki 
bo verjetno škodljivo vplivala na varstvo 
osebnih podatkov ali zasebnost 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki;

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe pomaga preprečevati tako nepotrebne obveznosti za upravljavce in 
obdelovalce podatkov kot morebitno „preobremenjenost zaradi obveščanja“ pri posamezniku, 
na katerega se nanašajo osebni podatki. Minimalni prag za sprožitev dolžnosti obveščanja, ki 
bo temeljil na stopnji tveganja za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, bo 
okrepil njegovo varstvo, ne da bi postal breme. Ta sprememba je skladna z 
Direktivo 2009/136/ES.

Predlog spremembe 342
Bernd Lange

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 343
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Obveščanje o kršitvah varstva osebnih podatkov je pomembno orodje za zagotavljanje, da 
upravljavci izpolnjujejo svoje obveznosti glede varstva podatkov. Prav tako spodbuja 
posameznike, na katere se nanašajo osebni podatki, k sprejetju ukrepov, s katerimi se bodo 
zaščitili pred posledicami kršitev. Ta sveženj predlogov sprememb je namenjen izboljšanju 
določb o kršitvah varstva osebnih podatkov, in sicer z določitvijo rokov za obveščanje, ki so 
bolj izvedljivi za upravljavce, preprečevanjem, da bi posamezniki, na katere se nanašajo 
osebni podatki, postali preobremenjeni zaradi kršitev, in vzpostavitvijo javnega registra 
kršitev.

Predlog spremembe 344
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) „kršitev varnosti osebnih podatkov“ 
pomeni kršitev varnosti, ki povzroči 
nenamerno ali nezakonito uničenje, izgubo, 

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

spremembo, nepooblaščeno razkritje ali 
dostop do osebnih podatkov, ki so poslani, 
shranjeni ali kako drugače obdelani;
močno šifrirani podatki, kjer obstajajo 
dokazi, da šifrirni ključ ni bil ogrožen, ne 
sodijo na področje te zakonodaje;

Or. en

Obrazložitev

Izguba podatkov, ki so bili močno šifrirani in pri katerih šifrirni ključ ni izgubljen, ne 
predstavlja tveganja za škodo posamezniku.

Predlog spremembe 345
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) „genetski podatki“ pomenijo vse 
podatke ne glede na njihovo vrsto v zvezi z 
značilnostmi posameznika, ki so
podedovane ali pridobljene v zgodnjem 
prenatalnem obdobju;

(10) „genetski podatki“ pomenijo
informacije o dednih značilnostih 
določene ali določljive osebe ali o njihovi 
spremembi, ki so pridobljene z analizo 
nukleinske kisline;

Or. en

Obrazložitev

Predlagana opredelitev mora biti skladna z opredelitvami, ki se uporabljajo drugje, kot je 
opredelitev „človekovih genetskih podatkov“, uporabljena v Mednarodni deklaraciji 
Združenih narodov o človekovih genetskih podatkih.

Predlog spremembe 346
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) „podatki o zdravstvenem stanju“ (12) „podatki o zdravstvenem stanju“ 
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pomenijo vsako informacijo, ki se nanaša
na telesno ali duševno zdravje 
posameznika ali na izvajanje zdravstvenih 
storitev za posameznika;

pomenijo osebne podatke, ki se nanašajo
na telesno ali duševno zdravje 
posameznika ali na izvajanje zdravstvenih 
storitev za posameznika;

Or. en

Predlog spremembe 347
Giles Chichester

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 lokacijo, ki jo 
imenuje družba ali povezane družbe, 
najsibo upravljavec ali obdelovalec, ob 
upoštevanju mehanizma za skladnost iz 
člena 57, med drugim na podlagi 
naslednjih izbirnih objektivnih meril:

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

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 348
Amelia Andersdotter

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“ v zvezi z upravljavcem 
pomeni kraj enote v Uniji, kjer se 
sprejemajo glavne odločitve glede 
namenov, pogojev in sredstev obdelave 
osebnih podatkov, ali kraj enote, ki izvaja 
prevladujoč vpliv nad drugimi enotami 
upravljavca; 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 enote upravljavca v Uniji. V 
zvezi z obdelovalcem „glavni sedež“ 
pomeni kraj njegove osrednje uprave v 
Uniji;

Or. en

Predlog spremembe 349
Franck Proust

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka 13
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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“ v zvezi z upravljavcem 
pomeni kraj enote v Uniji glede na sektor 
dejavnosti, 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 enote
upravljavca v Uniji. V zvezi z 
obdelovalcem „glavni sedež“ pomeni kraj 
njegove osrednje uprave v Uniji;

Or. fr

Predlog spremembe 350
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13 a) „pristojni nadzorni organ“ pomeni 
nadzorni organ, ki je edini pristojen za 
nadzor upravljavca v skladu s členi 51(2), 
51(3) in 51(4).

Or. en

Predlog spremembe 351
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) „predstavnik“ pomeni vsako fizično 
ali pravno osebo, ustanovljeno v Uniji, ki 

(14) „predstavnik“ pomeni vsako fizično 
ali pravno osebo s sedežem v Uniji, ki jo je 
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jo je izrecno imenoval upravljavec in ki v 
Uniji deluje namesto upravljavca, nadzorni
organi in drugi organi v Uniji pa se lahko 
namesto na upravljavca nanjo obrnejo v 
zvezi z obveznostmi upravljavca iz te 
uredbe;

izrecno imenoval upravljavec in ki v Uniji 
deluje v zvezi z obveznostmi upravljavca iz 
te uredbe, pristojni nadzorni organ pa se 
nanjo obrača v zvezi z s temi obveznostmi;

Or. en

Obrazložitev

Upravljavci, ki nimajo sedeža v EU in določijo predstavnika za EU, bi morali imeti koristi od 
načela „vse na enem mestu“.

Predlog spremembe 352
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) „predstavnik“ pomeni vsako fizično 
ali pravno osebo, ustanovljeno v Uniji, ki 
jo je izrecno imenoval upravljavec in ki v 
Uniji deluje namesto upravljavca, nadzorni 
organi in drugi organi v Uniji pa se lahko 
namesto na upravljavca nanjo obrnejo v 
zvezi z obveznostmi upravljavca iz te 
uredbe;

(14) „predstavnik“ pomeni vsako fizično 
ali pravno osebo s sedežem v Uniji, ki jo je 
izrecno imenoval upravljavec in ki v Uniji 
deluje v zvezi z obveznostmi upravljavca iz 
te uredbe, nadzorni organi pa se v zvezi s 
temi obveznostmi obračajo izključno
nanjo;

Or. en

Predlog spremembe 353
Ivailo Kalfin

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14 a) „pristojni nadzorni organ“ pomeni 
nadzorni organ, ki je edini pristojen za 
nadzor upravljavca v skladu s členi 51(2), 
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51(3) in 51(4);

Or. en

Predlog spremembe 354
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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
13 let;

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev ustvarja dve različni opredelitvi starosti v istem regulativnem instrumentu, ne da 
bi jasno pojasnila zahteve in okoliščine, ki veljajo za vsako starostno skupino. Omejitev mora 
biti jasna in ena sama ter ne sme dovoljevati obdelave osebnih podatkov nikogar, ki je mlajši 
od 13 let, brez pooblastila staršev, ne glede na sektor, v katerem se obdelava izvaja.

Predlog spremembe 355
Angelika Niebler

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) „nadzorni organ“ pomeni javni organ, 
ki ga v skladu s členom 46 ustanovi država 
članica.

(Ne zadeva slovenske jezikovne različice, 
op. p.)

Or. de

Obrazložitev

Zaradi subsidiarnosti mora biti struktura nadzornega organa takšna, da ustreza različnim 
strukturam v državah članicah.
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Predlog spremembe 356
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19a) „finančni kriminal“ pomeni kazniva 
dejanja, povezana z organiziranim 
kriminalom, oderuštvom, terorizmom, 
financiranjem terorizma, trgovino z 
ljudmi, tihotapljenjem migrantov, spolnim 
izkoriščanjem, trgovino s prepovedanimi 
drogami in psihotropnimi snovmi, 
nezakonito trgovino z orožjem, trgovino z 
ukradenim blagom, korupcijo, 
podkupovanjem, goljufijo, ponarejanjem 
denarja, ponarejanjem in piratstvom 
izdelkov, kaznivimi dejanji zoper okolje, 
ugrabitvijo, nezakonitim zadrževanjem in 
jemanjem talcev, ropi, tatvinami, 
tihotapljenjem, kaznivimi dejanji, 
povezanimi z obdavčevanjem, 
izsiljevanjem, ponarejanjem, piratstvom, 
trgovanjem z notranjimi informacijami in 
tržno manipulacijo.

Or. en


