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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Predlog uredbe ohranja načela Direktive 95/46/ES in krepi pravice državljanov pri obdelavi 
osebnih podatkov. Pripravljavka mnenja je zadovoljna z delom Komisije in želi podati 
naslednje pripombe. 

Kljub zadržanosti, ki so jo v zvezi s tem izrazile nekatere strani, želi ohraniti široko 
opredelitev osebnih podatkov in načelo izrecne privolitve kot podlago za zakonitost obdelave. 
Navedena pogoja sta potrebna za učinkovito varstvo te temeljne pravice in zagotovitev 
zaupanja naših sodržavljanov, zlasti v digitalnem svetu.

Prav tako želi pripravljavka mnenja z razširitvijo področja uporabe člena 8 okrepiti varstvo, 
določeno za otroke, v katero želi vključiti prodajo vsega blaga in storitev, da bi tako presegli 
omejitev zgolj na storitve informacijske družbe. 

Poleg tega predlaga črtanje člena 18, s katerim se uvaja pravica do prenosljivosti podatkov. 
Zadevna nova pravica, določena v predlogu direktive, državljanom ne prinaša nobene dodane 
vrednosti v primerjavi s pravico do dostopa iz člena 15 predloga uredbe, na podlagi katere 
lahko posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pridobi sporočilo o osebnih 
podatkih, ki se obdelujejo. 

Pripravljavka mnenja želi izrecno uvesti splošno načelo odgovornosti upravljavca podatkov. S 
predlogom uredbe so namreč okrepljene obveznosti, naložene upravljavcem, da se tako 
omogoči učinkovito izvajanje pravic, podeljenih posamezniku, na katerega se nanašajo osebni 
podatki. Vendar je treba iti še korak dlje in zadevno splošno načelo odgovornosti tudi izrecno 
določiti.

Okrepiti je treba tudi pravico biti pozabljen. S členom 17(2) je upravljavcu naložena 
obveznost prizadevanja v zvezi s podatki, ki jih obdelujejo tretje osebe. Pripravljavka mnenja 
predlaga uvedbo obveznosti za upravljavca, da posameznika, na katerega se nanašajo osebni 
podatki, obvesti o nadaljnjih ukrepih, ki jih zadevne tretje osebe sprejmejo na podlagi njegove 
zahteve. 

Precej so bile dodelane in pojasnjene določbe o prenosu podatkov v tretje države ali 
mednarodne organizacije. Pripravljavka mnenja predlaga uvedbo sistema vzajemnega 
priznavanja zavezujočih poslovnih pravil, ki ga je že izoblikovala delovna skupina iz 
člena 29. Za to področje bi moral biti pristojen organ v kraju glavnega sedeža upravljavca ali 
obdelovalca. 

Kar zadeva pristojnosti nadzornih organov, pripravljavka mnenja pozdravlja sprejetje načela 
„vse na enem mestu“, s katerim se poenostavi naloga gospodarskih subjektov, ki delujejo v 
več državah članicah. Vendar ne bi smeli pozabiti niti, da se državljani načeloma obrnejo na 
organ v svoji državi izvora in pričakujejo, da bo ta organ storil vse potrebno za to, da bodo 
njihove pravice upoštevane. Zaradi uporabe omenjenega načela se preostali nadzorni organi 
ne bi smeli spremeniti v preproste „poštne nabiralnike“. Pripravljavka mnenja predlaga, naj se 
pojasni, da mora vodilni organ v skladu s poglavjem VII zadevne uredbe sodelovati z drugimi 
vpletenimi nadzornimi organi in Evropsko komisijo. 
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Kar zadeva upravne sankcije, pripravljavka mnenja pozdravlja visoke zneske, določene s 
predlogom uredbe. Vendar mora biti nadzornim organom pri nalaganju glob na voljo širok 
manevrski prostor. Pri tem opozarja, da je s členom 8(3) Listine EU o temeljnih pravicah 
določeno načelo neodvisnosti nadzornih organov. Mehanizem za nadzor skladnosti bo lahko 
pripomogel k usklajeni politiki v EU na področju glob. 

In še nazadnje, predlog uredbe vsebuje precej delegiranih in izvedbenih aktov. Nekateri so 
nujni, saj dodajajo nebistvene elemente k uredbi. Pripravljavka mnenja za ostale predlaga, da 
se preprosto črtajo. To vprašanje lahko ločeno preuči Odbor za pravne zadeve. Na podlagi 
člena 37(1) Poslovnika Evropskega parlamenta je namreč Odbor za pravne zadeve pristojen 
za preverjanje pravne podlage vseh zakonodajnih pobud in lahko ali na lastno pobudo ali na 
zahtevo pristojnega odbora odloča o uporabi delegiranih in izvedbenih aktov. 

PREDLOGI SPREMEMB

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

Predlog spremembe 1
Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Gospodarsko in socialno povezovanje, 
ki izhaja iz delovanja notranjega trga, je 
prineslo občutno povečanje čezmejnih
prenosov. Izmenjava podatkov med 
gospodarskimi in družbenimi, javnimi in 
zasebnimi akterji v Uniji se je povečala.
Nacionalni organi držav članic so na 
podlagi prava Unije pozvani k sodelovanju 
in izmenjavi osebnih podatkov, da bi lahko 
opravljali svoje dolžnosti ali izvajali 
naloge v imenu organa v drugi državi 
članici.

(4) Gospodarsko in socialno povezovanje, 
ki izhaja iz delovanja notranjega trga, je 
prineslo občutno povečanje čezmejnih
dejavnosti. Izmenjava podatkov med 
gospodarskimi in družbenimi, javnimi in 
zasebnimi akterji v Uniji se je povečala.
Nacionalni organi držav članic so na 
podlagi prava Unije pozvani k sodelovanju 
in izmenjavi osebnih podatkov z namenom 
opravljanja svojih dolžnosti ali izvajanja 
nalog v imenu organa v drugi državi 
članici.

Predlog spremembe 2
Predlog uredbe

Uvodna izjava 5
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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 
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.

(5) Hiter tehnološki razvoj in globalizacija 
sta prinesla nove izzive za varstvo osebnih 
podatkov. Obseg izmenjave in zbiranja 
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, kar je privedlo do 
potrebe po lajšanju prostega pretoka 
podatkov v Uniji, zanesljivem prenosu v 
tretje države in mednarodne organizacije
ter po zagotavljanju visoke ravni varstva 
osebnih podatkov.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 4

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 je 
treba za vsak primer posebej in glede na 
tehnološki razvoj preučiti, ali je treba 
identifikacijske številke, podatke o 
lokaciji, spletne identifikatorje ali druge 
posebne dejavnike vedno in v vseh 
okoliščinah šteti za osebne podatke.

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 5
Predlog uredbe

Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Privolitev bi morala biti dana izrecno s
katero koli ustrezno metodo, ki omogoča 
prostovoljno dano posebno in informirano 
izjavo volje posameznika, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, tj. z izjavo ali 

(25) Privolitev bi morala biti dana izrecno s 
katero koli metodo, primerno za 
uporabljeni medij, ki omogoča 
prostovoljno dano posebno in informirano 
izjavo volje posameznika, na katerega se 
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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.

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. To velja ne glede na možnost 
privolitve za obdelavo podatkov v skladu z 
Direktivo 2002/58/ES z uporabo ustreznih 
nastavitev v brskalniku ali drugih 
aplikacijah. 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.

Predlog spremembe 6
Predlog uredbe

Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(27) Glavni sedež podjetja ali povezanih 
družb, naj si gre za upravljavca ali 
obdelovalca, bi moral biti določen v skladu 
z objektivnimi merili ter bi moral pomeniti 
učinkovito in dejansko izvajanje dejavnosti
v zvezi s podatki, 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 
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podjetje. Glavni sedež obdelovalca bi 
moral biti kraj njegove osrednje uprave v 
Uniji.

glavnega sedeža in zato niso odločujoče 
merilo za matično podjetje.

Predlog spremembe 7
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.

Obrazložitev

Many social media sites lead users to invest significant time and energy in developing online 
profiles. There would be a clear imbalance, in the sense of the Commission’s proposal, in any 
situation where the user was given the choice between accepting new and unnecessary data 
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processing and abandoning the work they have already put into their profile. Another case of 
clear imbalance 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 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Obrazložitev

Ohrani se besedilo Direktive 95/46/ES. Treba je opozoriti, da se uredba ne nanaša samo na 
digitalni svet, temveč tudi na dejavnosti zunaj spleta. Nekateri sektorji, kot je časopisno 
založništvo, morajo za financiranje teh dejavnosti uporabiti zunanje vire, da lahko navežejo 
stike z morebitnimi novimi naročniki. 
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Predlog spremembe 9
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 ne bi smel biti zavezan k uporabi
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.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 48

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

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

Predlog spremembe 11

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 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.
Poleg tega bi moral vsak posameznik, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, imeti 
pravico, da je obveščen o osebnih 
podatkih, ki se jih obdeluje, ter da na 
zahtevo, podano v elektronski obliki, 
prejme elektronsko kopijo nekomercialnih 
podatkov, ki se jih obdeluje, in sicer v 
interoperabilnem in strukturiranem 
formatu, ki ga je mogoče še naprej 
uporabljati. Te pravice ne bi smele
škodljivo vplivati na pravice in svoboščine 
drugih, vključno s poslovnimi skrivnostmi 
ali intelektualno lastnino, in predvsem na 
avtorske pravice, ki ščitijo programsko 
opremo. Vendar pa to ne sme povzročiti, 
da se posamezniku, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, zavrnejo vse informacije.

Obrazložitev

Točnega obdobja hranjenja osebnih podatkov ni vedno mogoče določiti, zlasti ne v primeru 
hranjenja za različne namene.
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Predlog spremembe 12
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 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 za namene 
zgodovinskih, statističnih in znanstvenih 
raziskav ter raziskav s podatki v združeni 
obliki, zaradi javnega interesa na področju 
javnega zdravja, za obdelavo zdravstvenih 
podatkov za namene zdravstvenega 
varstva, za uveljavljanje pravice do 
svobode izražanja, kadar to zahteva zakon 
ali če obstaja razlog za omejitev obdelave 
podatkov namesto njihovega izbrisa.

Obrazložitev

Za posameznika, na katerega se nanašajo podatki, je bistvenega pomena, da se vodi popolna 
zdravstvena evidenca, da bi bil deležen najboljše oskrbe in zdravljenja skozi vse življenje. 
Pravica biti pozabljen se ne bi smela uveljavljati, kadar se podatki obdelujejo v zdravstvene 
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namene iz člena 81(a).

Predlog spremembe 13

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.

črtano

Obrazložitev

Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, imajo pravico do dostopa, kakor določa 
člen 15 predloga uredbe. Pravica do dostopa daje vsakemu posamezniku pravico, da se mu 
posredujejo osebni podatki, ki se obdelujejo. Člen 18, ki posameznikom, na katere se 
nanašajo osebni podatki, omogoča, da dobijo kopijo svojih podatkov, ne zagotavlja nobene 
dodane vrednosti na področju varstva osebnih podatkov državljanov in ustvarja zmedo glede 
točnega obsega pravice do dostopa, ki je ključna pravica.

Predlog spremembe 14
Predlog uredbe

Uvodna izjava 58

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(58) Vsaka fizična oseba bi morala imeti (58) Vsak posameznik, na katerega se 
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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.

nanašajo osebni podatki, bi moral imeti 
pravico, da ni predmet odločitve, ki temelji 
na oblikovanju profilov s samodejno 
obdelavo in ki ima škodljive pravne 
posledice za posameznika, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, ali nanj 
škodljivo vpliva. To ne velja za ukrepe, 
povezane s komercialnim sporočanjem, na 
primer na področju upravljanja odnosov s 
strankami ali pridobivanja strank. Vendar 
bi morala biti taka odločitev dovoljena, 
kadar jo izrecno dovoljuje zakon ali kadar 
je obdelava zakonita v skladu s točkami 
(a) do (fa) člena 6(1). 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 
ne bi smelo privesti do diskriminacije 
posameznikov, na primer na podlagi 
rasnega ali etničnega porekla, 
veroizpovedi ali spolne usmerjenosti, brez 
poseganja v člen 9(2).

Obrazložitev

Besedilo, ki ga je predlagala Komisija, predpostavlja, da ima vsako oblikovanje profilov 
negativne posledice, vendar ima lahko oblikovanje profilov tudi veliko pozitivnih učinkov, na 
primer izboljšanje ali prilagoditev storitev za podobne stranke.

Predlog spremembe 15

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 

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

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 16

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, 
pogoje in sredstva obdelave določi skupaj z 
drugimi upravljavci ali kadar je postopek 
obdelave izveden v imenu upravljavca. V 
primeru solidarne odgovornosti lahko 
obdelovalec, ki je povrnil škodo 
posamezniku, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, vloži pravno sredstvo proti 
upravljavcu, s katerim zahteva povračilo, 
če je ravnal v skladu s pravnim aktom, ki 
določa njegove obveznosti do upravljavca.

Obrazložitev

Obdelovalec je opredeljen kot oseba, ki deluje v imenu upravljavca. Kadar obdelovalec 
strogo upošteva prejeta navodila, bi zato moral biti za kršitev osebnih podatkov odgovoren 
upravljavec in ne obdelovalec, ne da bi to vplivalo na pravico posameznika, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, do odškodnine.
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Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Uvodna izjava 65

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Uvodna izjava 67

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(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 kršitve, ki znatno 
vpliva na posameznika, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, o tej kršitvi 
nemudoma obvestiti nadzorni organ.
Posameznike, pri katerih bi take kršitve 
lahko znatno 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 znatno škodljivo 
vpliva na osebne podatke ali zasebnost 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, kadar lahko vodi na primer 
do kraje ali zlorabe identitete, fizične 
škode, hudega poniževanja ali okrnitve 
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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.

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.

Obrazložitev

Upravljavec se mora v primeru kršitve najprej osredotočiti na izvajanje vseh ustreznih 
ukrepov za preprečitev nadaljevanja kršitve. Dolžnost obveščanja pristojnega nadzornega 
organa v 24 urah ima lahko skupaj s sankcijami za nespoštovanje te dolžnosti nasproten 
učinek. Poleg tega, kot je delovna skupina iz člena 29 navedla v mnenju z dne 
23. marca 2012, se obveščanje ne sme nanašati na manjše kršitve, da bi preprečili 
preobremenitev nadzornih organov.

Predlog spremembe 19

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

(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
dovoljen ob upoštevanju ustreznih 
zaščitnih ukrepov ali na podlagi 
odstopanj, določenih v tej uredbi. 
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Obrazložitev

Poročevalka sledi priporočilu ENVP iz njegovega mnenja z dne 7. marca 2012 (točka 220).

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Uvodna izjava 85 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(85a) Povezane družbe, ki nameravajo 
predložiti v odobritev zavezujoča poslovna 
pravila, lahko predlagajo nadzorni organ 
kot vodilni organ. Vodilni organ bi moral 
biti nadzorni organ države članice, v 
kateri ima upravljavec ali obdelovalec 
glavni sedež.

Obrazložitev

Delovna skupina iz člena 29 je vzpostavila sistem vzajemnega priznavanja zavezujočih 
poslovnih pravil (WP 107 z dne 14. aprila 2005). Ta sistem vzajemnega priznavanja je treba 
vključiti v to uredbo. Merilo za določitev nadzornega organa bi moral biti kraj glavnega 
sedeža, ki je določen v členu 51(2) Uredbe.

Predlog spremembe 21
Predlog uredbe

Uvodna izjava 87

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(87) Ta odstopanja bi morala veljati zlasti 
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.

(87) Ta odstopanja bi morala veljati zlasti 
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, med organi, 
odgovornimi za boj proti goljufijam v 
športu, ali organi, pristojnimi za 
preprečevanje, preiskovanje, odkrivanje in 
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pregon kaznivih dejanj.

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Uvodna izjava 115

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 23

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

(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 
katerega se nanašajo osebni podatki, ali v 
primeru višje sile. V primeru solidarne 
odgovornosti lahko obdelovalec, ki je 
povrnil škodo posamezniku, na katerega 
se nanašajo osebni podatki, vloži pravno 
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sredstvo proti upravljavcu, s katerim 
zahteva povračilo, če je ravnal v skladu s 
pravnim aktom, ki določa njegove 
obveznosti do upravljavca.

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 24
Predlog uredbe

Uvodna izjava 121 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(121a) 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.

Predlog spremembe 25

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 

(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 
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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 
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.

zlasti glede določanja meril in pogojev v 
zvezi s privolitvijo otroka; meril in zahtev 
po obveščanju posameznika, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, in v zvezi s 
pravico do dostopa; meril in zahtev glede 
odgovornosti upravljavca; obdelovalca;
meril in zahtev za beleženje; 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; 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.
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Predlog spremembe 26
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 
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; 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; obrazcev in postopkov 
za predhodno odobritev in predhodno 
posvetovanje; tehničnih standardov in 
mehanizmov za potrjevanje; ustrezne ravni 
varstva, ki jo zagotavlja tretja država, 
ozemeljska enota, sektor za obdelavo v 
navedeni tretji državi ali mednarodna 
organizacija; razkritij, ki jih pravo Unije ne 
dovoljuje; medsebojne pomoči; skupnega 
ukrepanja; odločitve v okviru mehanizma 
za skladnost. Ta pooblastila bi bilo treba 
izvajati v skladu z Uredbo (EU) 
št. 182/2011 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi 
splošnih pravil in načel, na podlagi katerih 
države članice nadzirajo izvajanje 
izvedbenih pooblastil Komisije. V zvezi s 
tem bi morala Komisija sprejeti posebne 
ukrepe za mikro-, mala in srednje velika 
podjetja.



AD\930359SL.doc 23/103 PE494.710v02-00

SL

pooblastil Komisije. V zvezi s tem bi 
morala Komisija sprejeti posebne ukrepe 
za mikro-, mala in srednje velika podjetja.

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Uvodna izjava 131

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(131) Za sprejetje standardnih obrazcev v 
zvezi s privolitvijo otroka; standardnih 
postopkov in obrazcev za uveljavljanje 
pravic posameznikov, na katere se 
nanašajo osebni podatki; standardnih
obrazcev za obveščanje posameznikov, na 
katere se nanašajo osebni podatki;
standardne obrazce in postopke v zvezi s 
pravico do dostopa; standardnih obrazcev v 
zvezi z odgovornostjo upravljavca 
podatkov glede dokumentacije posebnih 
zahtev glede varnosti obdelave;
standardnih oblik zapisa in postopkov za 
obveščanje nadzornega organa o kršitvi 
varnosti osebnih podatkov ter sporočanje 
posamezniku, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, o kršitvi varnosti osebnih 
podatkov; standardov in postopkov za 
oceno učinka o varstvu podatkov; obrazcev 
in postopkov za predhodno odobritev in 
predhodno posvetovanje; tehničnih 
standardov in mehanizmov za potrjevanje;
razkritij, ki jih pravo Unije ne dovoljuje;
medsebojne pomoči; skupnega ukrepanja;
odločitev v okviru mehanizma za skladnost 
bi bilo treba uporabiti postopek pregleda, 
saj se ti akti splošno uporabljajo.
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Predlog spremembe 28

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, in v skladu z načelom 
sorazmernosti uskladiti z drugimi 
pravicami, določenimi v Listini Evropske 
unije o temeljnih pravicah, ta uredba 
spoštuje vse temeljne pravice in upošteva 
načela, priznana z Listino Evropske unije o 
temeljnih pravicah, kot so zajeta v 
Pogodbah, zlasti pravico do spoštovanja 
zasebnega in družinskega življenja, 
stanovanja ter komunikacij, pravico do 
varstva osebnih podatkov, svobodo misli, 
vesti in vere, svobodo izražanja in 
obveščanja, svobodo gospodarske pobude, 
pravico do učinkovitega pravnega sredstva 
in nepristranskega sodišča ter kulturno, 
versko in jezikovno raznolikost –

Predlog spremembe 29
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
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Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 31
Predlog uredbe

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) s strani organov, ki so pristojni za 
pripravo in razširjanje uradnih statistik;

Obrazložitev

Da bi se zmanjšal napor zaradi odgovarjanja na raziskave, bi bilo treba nacionalnim 
statističnim uradom in Komisiji omogočiti prost dostop do ustreznih upravnih registrov 
vladnih služb na kateri koli ravni ter njihovo uporabo, kadar je to potrebno za razvoj, 
pripravo in razširjanje evropskih statistik. 

Predlog spremembe 32
Predlog uredbe

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(eb) ki so bili anonimizirani.



PE494.710v02-00 26/103 AD\930359SL.doc

SL

Obrazložitev

Anonimizirani podatki kot taki niso osebni podatki.

Predlog spremembe 33
Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 2 – točka (e c) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ec) s strani organov, pristojnih za 
sestavljanje volilnih imenikov.

Obrazložitev

Da bi se zmanjšal napor zaradi odgovarjanja na raziskave, bi bilo treba nacionalnim 
statističnim uradom in Komisiji omogočiti prost dostop do ustreznih upravnih registrov 
vladnih služb na kateri koli ravni ter njihovo uporabo, kadar je to potrebno za razvoj, 
pripravo in razširjanje evropskih statistik. 

Predlog spremembe 34
Predlog uredbe

Člen 4 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) „posameznik, na katerega se nanašajo 
osebni podatki“ pomeni določeno fizično 
osebo ali fizično osebo, ki je neposredno 
ali posredno določljiva s sredstvi, za katera 
se razumno pričakuje, da jih bo uporabil 
upravljavec ali vsaka druga fizična ali 
pravna oseba, zlasti z navedbo 
identifikacijske številke, podatkov o 
lokaciji, spletnih identifikatorjev ali enega 
ali več dejavnikov, ki so značilni za 
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 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;
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Predlog spremembe 35
Predlog uredbe

Člen 4 – točka 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) „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 
nanašajo;

Predlog spremembe 36
Predlog uredbe

Člen 4 – točka 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Predlog spremembe 37
Predlog uredbe

Člen 4 – točka 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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 entitled 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 38
Predlog uredbe

Člen 4 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(5) „upravljavec“ pomeni fizično ali 
pravno osebo, javni organ, agencijo ali 
vsak drug organ, ki sam ali skupaj z 
drugimi določa namene obdelave osebnih 
podatkov; kadar namene, 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;
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Predlog spremembe 39
Predlog uredbe

Člen 4 – 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;

Obrazložitev

Predlagana opredelitev je preširoka in bi uvrstila dedne značilnosti, kot je barva las in oči, 
med občutljive podatke, ki potrebujejo višjo raven varstva. Predlagana sprememba temelji na 
veljavnih mednarodnih standardih.

Predlog spremembe 40
Predlog uredbe

Člen 4 – točka 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(13) „glavni sedež“ pomeni kraj 
ustanovitve podjetja ali povezanih družb v 
Uniji, bodisi upravljavca bodisi 
obdelovalca kjer se sprejemajo glavne 
odločitve glede namenov, pogojev in 
sredstev obdelave osebnih podatkov;

Med drugim se lahko upoštevajo 
naslednja objektivna merila:
(1) lokacija sedeža upravljavca ali 
obdelovalca;

(2) lokacija subjekta znotraj povezane 
družbe, ki je v smislu vodstvenih funkcij 
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in upravnih odgovornosti najbolje 
umeščen za delo z in izvrševanje pravil iz 
te uredbe; ali
(3) lokacije, kjer se izvajajo dejanske in 
resnične vodstvene dejavnosti, ki s 
stabilnimi ureditvami določajo obdelavo 
podatkov;
(a) podjetje ali povezana družba v Uniji, 
bodisi upravljavec ali obdelovalec, za 
namen skladnosti z zahtevami o varstvu 
podatkov določi glavni sedež in o tem
obvesti zadevni nadzorni organ;
(b) Obveščeni nadzorni organ lahko v 
primerih nesoglasja glede imenovanja 
glavnega sedeža zaprosi za mnenje 
Evropskega odbora za varstvo podatkov;

Predlog spremembe 41
Predlog uredbe

Člen 4 – točka 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19a) „pristojni nadzorni organ“ pomeni 
nadzorni organ z izključno pristojnostjo 
za nadzor dejavnosti obdelave upravljavca 
ali obdelovalca v skladu s členom 51(2);

Predlog spremembe 42
Predlog uredbe

Člen 4 – točka 19 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19b) „uradna statistika“ pomeni 
reprezentativne, združene, količinske in 
kakovostne informacije, ki označujejo 
skupinski pojav v obravnavani populaciji;
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Predlog spremembe 43
Predlog uredbe

Člen 4 – točka (19 c) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19c) „volilni imenik“ pomeni osebne 
podatke in podatke v zvezi s krajem 
prebivališča oseb, ki imajo volilno 
pravico;

Predlog spremembe 44
Predlog uredbe

Člen 5 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 45
Predlog uredbe

Člen 5 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) točni in posodobljeni; sprejeti je treba 
vse primerne ukrepe za zagotovitev, da se 
netočni osebni podatki nemudoma izbrišejo 
ali popravijo ob upoštevanju namenov, za 
katere se obdelujejo;

(d) točni in, če je potrebno, posodobljeni;
sprejeti je treba vse primerne ukrepe za 
zagotovitev, da se netočni osebni podatki 
nemudoma izbrišejo ali popravijo ob 
upoštevanju namenov, za katere se 
obdelujejo;
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Obrazložitev

Zaradi večje jasnosti, enostavnosti in učinkovitosti.

Predlog spremembe 46
Predlog uredbe

Člen 5 – točka (e)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 47

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

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

Predlog spremembe 48
Predlog uredbe

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 49
Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Obrazložitev

Besedilo bi se moralo sklicevati tudi na točko (f) odstavka 1, ker bi se drugače za nadaljnjo 
obdelavo uporabljali strožji pogoji kot za zbiranje osebnih podatkov.
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Predlog spremembe 50

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Obrazložitev

Predlog uredbe predvideva veliko število delegiranih aktov, ki ni upravičeno. Natančneje,
obstaja sodna praksa o tem področju in vprašanje privolitve v obdelavo osebnih podatkov 
otrok je urejeno v členu 8.

Predlog spremembe 51
Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če bo privolitev posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, 
podana v pisni izjavi, ki se nanaša tudi na 
drugo zadevo, se mora zahteva glede 
privolitve po videzu jasno razlikovati od te 
druge zadeve.

2. Če bo privolitev posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, 
podana v pisni izjavi, ki se nanaša tudi na 
drugo zadevo, se mora zahteva glede 
privolitve po videzu jasno razlikovati od te 
druge zadeve. Privolitev posameznika, na 
katerega se nanašajo podatki, se lahko 
pridobi elektronsko, zlasti pri storitvah 
informacijske družbe.

Predlog spremembe 52
Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 3 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Če posameznik, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, umakne 
privolitev, lahko upravljavec zavrne 
nadaljnje opravljanje storitev za tega 
posameznika, če je obdelava podatkov 
nujno potrebna za opravljanje storitve ali 
ohranitev značilnosti storitve.

Predlog spremembe 53
Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

4. Privolitev ne pomeni pravne podlage za 
obdelavo, če obstaja veliko neravnovesje 
med posameznikom, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, in upravljavcem, 
kar ima za posledico pomanjkanje 
svobode pri zagotovitvi privolitve.

Obrazložitev

Zagotoviti je bilo treba večjo pravno varnost, saj v veliko primerih obstaja veliko 
neravnovesje med posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, in upravljavcem 
podatkov; na primer v delovnem razmerju, odnosu med zdravnikom in bolnikom itd. 
Pozornost bi bilo treba nameniti pomanjkanju svobode pri zagotovitvi privolitve.

Predlog spremembe 54

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Za določitev pogojev, pod katerimi 
posameznik, ki nima pravne sposobnosti, 
da ali odobri privolitev, se uporablja 
zakonodaja države članice, v kateri 
prebiva navedena oseba. 
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Predlog spremembe 55
Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Za namene te uredbe bi bilo za obdelavo
osebnih podatkov otroka, mlajšega od 13 
let, načeloma potrebno, da privolitev da 
ali odobri starš ali zakoniti zastopnik
otroka. Ustrezna oblika za pridobitev 
privolitve bi morala temeljiti na kakršni 
koli ogroženosti otroka zaradi količine in 
vrste podatkov ter narave obdelave. 
Upravljavec si ob upoštevanju 
razpoložljive tehnologije razumno 
prizadeva za pridobitev privolitve, ki jo je 
mogoče preveriti. Metode za pridobitev 
privolitve, ki jo je mogoče preveriti, ne 
smejo povzročiti nadaljnje obdelave 
osebnih podatkov, ki drugače ne bi bila 
potrebna.

Predlog spremembe 56
Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Obrazložitev

Na področju zdravstvenega in socialnega varstva pooblastilo otrokovega starša ali skrbnika 
ne bi smelo biti potrebno, če je otrok sposoben sprejemati lastne odločitve. V primerih, ko gre 
za zaščito otrok, ni vedno v interesu posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, da 
bi njegov starš ali skrbnik imel dostop do njegovih podatkov, in to mora biti vključeno v 
zakonodajo.
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Predlog spremembe 57
Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Prepovedana je obdelava osebnih 
podatkov, ki razkrivajo rasno ali etnično 
poreklo, politično prepričanje, vero ali 
prepričanje, članstvo in dejavnosti v 
sindikatu, genetske podatke, podatke v 
zvezi z zdravjem ali spolnim življenjem, 
kazenskimi obsodbami ali s tem 
povezanimi varnostnimi ukrepi. To bi 
zlasti vključevalo varovala za 
preprečevanje uvrščanja delavcev na črne 
sezname, na primer v zvezi z njihovimi 
dejavnostmi v sindikatu ali njihovimi 
vlogami predstavnikov za zdravje in 
varnost.

Obrazložitev

Potrebna je podrobnejša opredelitev, da osebni podatki ne bodo nikoli uporabljeni proti 
posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, ko gre za zaposlitev. Poleg tega je 
pomembno poudariti, da je treba prepovedati dostop do osebnih podatkov delavcev, ko gre za 
njihovo članstvo v sindikatu, pa tudi za vse dejavnosti v sindikatu, pri katerih morda 
sodelujejo.

Predlog spremembe 58
Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 2 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) je obdelava potrebna za uveljavljanje, 
izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov,
ali

(f) je obdelava potrebna za uveljavljanje, 
izvajanje ali obrambo spornih zahtevkov v 
kakršnih koli sodnih ali upravnih 
postopkih, ali

Obrazložitev

Besedilo bi bilo treba razširiti, da bi pojasnjevalo, da se lahko podatki zadevne vrste 
obdelajo, kadar je namen obdelave uveljavljanje, izvajanje ali obramba spornih zahtevkov v 
kakršnih koli sodnih ali upravnih postopkih.
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Predlog spremembe 59
Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 2 – točka (j)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Obrazložitev

Vsak tovrsten register, popoln ali ne, morajo nadzorovati organi.

Predlog spremembe 60
Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija je v skladu s členom 86 
pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov, s katerimi podrobneje določi 
merila, pogoje in ustrezne zaščitne ukrepe 
za obdelavo posebnih vrst osebnih 
podatkov iz odstavka 1 ter izjeme iz 
odstavka 2.

črtano

Obrazložitev

Prenos pooblastil iz odstavka 3 je preveč obsežen, saj omogoča Komisiji, da podrobno 
opredeli bistvene vidike Uredbe, to področje pa je glede na zadevno vrsto podatkov še 
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posebej občutljivo. Zato bi bilo najustrezneje, če bi se ti vidiki ustrezno določili v Uredbi.

Predlog spremembe 61
Predlog uredbe

Člen 10 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če podatki, ki jih upravljavec obdeluje, 
upravljavcu ne omogočajo identifikacije 
fizične osebe, upravljavec ni 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.

Če podatki, ki jih upravljavec obdeluje, 
upravljavcu ne omogočajo identifikacije 
fizične osebe, upravljavec ni zavezan k
uporabi dodatnih informacij, da bi ugotovil 
istovetnost posameznika, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, samo zaradi 
skladnosti s katero koli določbo te uredbe.

Predlog spremembe 62

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 63
Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Upravljavec posameznika, na katerega 
se nanašajo osebni podatki, nemudoma in 
najpozneje v 40 koledarskih dneh po 
prejemu zahteve obvesti, ali je bil sprejet 
kakšen ukrep v skladu s členom 13 in 
členi 15 do 19, ter zagotovi zahtevane 
informacije. Ta rok se lahko dodatno
podaljša, če pravice izvršuje več 
posameznikov, na katere se nanašajo 
osebni podatki, kar ima za posledico veliko 
in izjemno število zahtev, in je njihovo 
sodelovanje v razumni meri potrebno za 
preprečitev nepotrebnega in 
nesorazmernega napora s strani 
upravljavca. Vendar mora upravljavec 
izpolniti zahteve takoj, ko je mogoče, na 
zahtevo pa mora to podaljšanje utemeljiti 
nadzornemu organu. Informacije se 
predložijo v pisni obliki, če je izvedljivo, 
pa lahko upravljavec podatkov zagotovi 
dostop do varne spletne platforme, ki 
posamezniku, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, omogoča neposreden 
vpogled v osebne podatke. Kadar 
posameznik, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, zahtevo predloži v 
elektronski obliki, se informacije 
zagotovijo v elektronski obliki, razen če 
posameznik, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, informacije zahteva v 
drugačni obliki ali če informacije v tej 
obliki niso na voljo.

Obrazložitev

Črtanje pristojbine bi lahko povečalo število zahtev za dostop do podatkov, kar poleg 
kratkega roka ustvarja veliko breme za družbe ter različne organizacije in javne organe. Prav 
tako evidence podatkov niso vedno na voljo v elektronski obliki, zato bi vključitev te 
obveznosti povečala upravno breme. Upravljavcem bi bilo treba omogočiti in jih spodbujati k 
objavljanju podatkov na varnih spletnih platformah, kar bi posamezniku, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, zagotavljalo neposreden in lahek dostop, upravljavci pa bi imeli 
zelo nizke stroške.
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Predlog spremembe 64
Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Obrazložitev

Zagotavljanje podatkov, ki so shranjeni v podatkovni zbirki, stane. Zahteva po ustreznem 
neprofitnem prispevku posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, da lahko do njih 
dostopajo, bi pomagala omejiti neodgovorne zahteve in je bistvena za odvračanje goljufov od 
pridobitve velike količine kreditnih podatkov potrošnikov, ki jih utegnejo uporabiti za 
goljufije.

Predlog spremembe 65

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Komisija je v skladu s členom 86 
pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov, s katerimi podrobneje določi merila 
in pogoje za očitno čezmerne zahteve in 
pristojbine iz odstavka 4.

črtano

Obrazložitev

Te določbe ni treba še bolj pojasniti z delegiranim aktom. Nadzorni organi držav članic so 
najprimernejši za odpravo morebitnih težav.
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Predlog spremembe 66

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Obrazložitev

Nadzorni organi držav članic so najprimernejši za odpravo morebitnih težav.

Predlog spremembe 67
Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 1 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) informacije o identiteti upravljavca, 
njegovega predstavnika, če obstaja, in 
uradne osebe za varstvo podatkov ter 
njihove kontaktne podatke;

(a) kontaktne podatke upravljavca, 
njegovega predstavnika, če obstaja, in 
uradne osebe za varstvo podatkov;

Predlog spremembe 68
Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) informacije o namenih obdelave 
osebnih podatkov, vključno s splošnimi 
pogodbenimi pogoji, če obdelava temelji 
na točki (b) člena 6(1), in pravnih 
interesih, za katere si prizadeva 
upravljavec, če obdelava temelji na 
točki (f) člena 6(1);

(b) informacije o namenih obdelave 
osebnih podatkov in pravnih interesih, za 
katere si prizadeva upravljavec, če 
obdelava temelji na točki (f) člena 6(1);
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Predlog spremembe 69
Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) informacije o roku shranjevanja
osebnih podatkov;

(c) informacije o roku hranjenja osebnih 
podatkov ali, če to ni mogoče, o merilih, 
uporabljenih za določitev tega obdobja;

Predlog spremembe 70
Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 1 – točka (e)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) informacije o pravici do vložitve 
pritožbe pri nadzornem organu in njegove 
kontaktne podatke;

(e) informacije o pravici do vložitve 
pritožbe pri nadzornem organu;

Obrazložitev

Obveznost navedbe kontaktnih podatkov nadzornega organa, povezana z odgovornostjo v 
zvezi z morebitnimi napačnimi informacijami, bi zahtevala stalno pregledovanje ustreznih 
informacij, kar bi bilo nesorazmerno predvsem za mala in srednja podjetja.

Predlog spremembe 71

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) kjer je primerno, informacije o tem, da 
namerava upravljavec prenesti podatke v 
tretjo državo ali mednarodno organizacijo, 
in o ravni varstva, ki jo nudi ta tretja 
država ali mednarodna organizacija s 
sklicem na sklep Komisije o ustreznosti;

(g) kjer je primerno, informacije o tem, da 
namerava upravljavec prenesti podatke v 
tretjo državo ali mednarodno organizacijo, 
in informacije o obstoju ali neobstoju 
sklepa Komisije o ustreznosti;
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Obrazložitev

Informacije o obstoju ali neobstoju sklepa Komisije zagotavljajo zadostno raven obveščanja 
posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, in pojasnjujejo obveznost upravljavca.

Predlog spremembe 72

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 73
Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 4 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) ob pridobitvi osebnih podatkov od 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki; or

(a) načeloma ob pridobitvi osebnih 
podatkov od posameznika, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, ali čim prej, če to 
ni izvedljivo, zahteva neustrezen napor ali 
slabi zaščitne ukrepe, ki ščitijo 
posameznika, na katerega se nanašajo 
podatki; or

Obrazložitev

Za nekatere dejavnosti bi se lahko zahtevala vsaj določena stopnja prožnosti, tako da bi lahko 
nadzorni organi lažje preverili, ali se je ta določba ustrezno uporabljala. Poleg tega bi lahko, 
odvisno od načina zbiranja podatkov, posredovanje informacij takoj po dogodku, v pisni ali 
spletni obliki, okrepilo zaščitne ukrepe za posameznika, na katerega se nanašajo osebni 
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podatki, ki bi se tako lahko natančno seznanil s stanjem. 

Predlog spremembe 74
Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 75
Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 5 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(b) se podatki ne zbirajo od posameznika, 
na katerega se nanašajo osebni podatki, in 
se zagotavljanje takih informacij izkaže za 
nemogoče ali bi vključevalo nesorazmeren 
napor in povzročilo pretirano upravno 
breme, zlasti če obdelavo opravlja MSP, 
kot je opredeljeno v priporočilu 
Komisije 2003/361/ES z dne 6. maja 2003 
o opredelitvi mikro, malih in srednjih 
podjetij1, ali
_____________
1 UL L 124, 20.5.2003, str. 36.

Obrazložitev

Predlog spremembe zagotavlja, da uredba ne bo povzročila nepotrebnih upravnih 
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obremenitev za MSP.

Predlog spremembe 76
Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Obrazložitev

Delegirani akti iz odstavka 7 presegajo omejitve, ki se običajno uporabljajo za uporabo te 
ureditve, glede na to, da je njihov predvideni predmet takšen, da bi ga bilo treba obravnavati 
v besedilu same Uredbe.

Predlog spremembe 77
Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 1 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) informacije o roku shranjevanja
osebnih podatkov;

(d) informacije o roku hranjenja osebnih 
podatkov ali, če to ni mogoče, o merilih, 
uporabljenih za določitev tega obdobja;

Predlog spremembe 78
Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Posameznik, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, ima pravico, da ga 
upravljavec obvesti o osebnih podatkih, ki 
se jih obdeluje, ter da na zahtevo, podano 
v elektronski obliki, prejme elektronsko 
kopijo nekomercialnih podatkov, ki se jih 
obdeluje, in sicer v interoperabilnem in 
strukturiranem formatu, ki ga je mogoče 
še naprej uporabljati. Upravljavec preveri 
istovetnost posameznika, na katerega se 
nanašajo osebni podatki in ki zahteva 
dostop do podatkov, v mejah členov 5 do 
10 te uredbe.

Predlog spremembe 79
Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Iz zahtev tega člena so izvzete kreditne 
institucije, ki hranijo podatke iz 
naslednjih razlogov:
– obvladovanje tveganj;
– izpolnjevanje zahtev glede nadzora in 
skladnosti na ravni EU in mednarodni 
ravni;
– zloraba trga.

Predlog spremembe 80
Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano
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obvesti, da posameznik, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, od njih zahteva, 
da izbrišejo morebitne povezave do teh 
osebnih podatkov ali kopije osebnih 
podatkov. Če upravljavec odobri objavo 
osebnih podatkov s strani tretje osebe, se 
šteje za odgovornega za to objavo.

Obrazložitev

Glede na naravo interneta in možnosti objave informacij na različnih spletnih straneh po 
vsem svetu je ta določba neizvedljiva.

Predlog spremembe 81
Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 3 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) zaradi uveljavljanja pravice do svobode 
izražanja v skladu s členom 80;

(a) zaradi uveljavljanja pravice do svobode 
izražanja v skladu s členom 80 ali pri 
zagotavljanju storitve informacijske 
družbe za olajšanje dostopa do takega 
izražanja;

Obrazložitev

Določba, ki jo je predlagala Komisija, medijem omogoča ustrezno zaščito njihovih pravic v 
digitalni dobi.

Predlog spremembe 82
Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) zaradi javnega interesa na področju 
javnega zdravja v skladu s členom 81;

(b) za namene zdravstvenega varstva ali
zaradi javnega interesa na področju 
javnega zdravja v skladu s členom 81;

Obrazložitev

Za posameznika, na katerega se nanašajo podatki, je bistvenega pomena, da se vodi popolna 
zdravstvena evidenca, da bi bil deležen najboljše oskrbe in zdravljenja skozi vse življenje. 
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Pravica biti pozabljen se ne bi smela uveljavljati, kadar se podatki obdelujejo v zdravstvene 
namene iz člena 81(a).

Predlog spremembe 83
Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 3 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) zaradi skladnosti s pravno obveznostjo 
glede hrambe osebnih podatkov na podlagi 
zakonodaje Unije ali zakonodaje držav 
članic, ki velja za upravljavca; zakonodaje 
držav članic izpolnjujejo cilj javnega 
interesa, spoštujejo bistveno vsebino 
pravice do varstva osebnih podatkov in so 
sorazmerne z zakonitim ciljem, za katerega 
si prizadevajo;

(d) zaradi skladnosti s pravno obveznostjo 
glede hrambe osebnih podatkov na podlagi 
zakonodaje Unije ali zakonodaje držav 
članic, ki velja za upravljavca v skladu z 
zakonodajo Unije; zakonodaje držav članic 
izpolnjujejo cilj javnega interesa, 
spoštujejo bistveno vsebino pravice do 
varstva osebnih podatkov in so sorazmerne 
z zakonitim ciljem, za katerega si 
prizadevajo;

Predlog spremembe 84
Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

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

Obrazložitev

V zvezi z delegiranimi akti ne moremo sprejeti odstavka 9 tega člena, saj ureja vidike, ki so 
bistveni za ustrezno razumevanje zakonodaje. Če je treba te vidike vključiti, je treba to storiti 
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v sami Uredbi.

Predlog spremembe 85
Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

3. Če je podan ugovor v skladu z
odstavkom 1, upravljavec obvesti 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, o zakonitih in nujnih 
razlogih, ki se uporabljajo v skladu z 
odstavkom 1, če tega ne stori, pa zadevnih 
osebnih podatkov ne sme več uporabljati 
ali kako drugače obdelovati; če je podan 
ugovor v skladu z odstavkom 2, 
upravljavec zadevnih osebnih podatkov ne 
sme več uporabljati ali kako drugače 
obdelovati.

Obrazložitev

Če lahko upravljavec navede zakonite in nujne razloge kot odziv na pravico do ugovora, ni 
razloga, zakaj bi sama podaja ugovora imela posledice iz odstavka 3.

Predlog spremembe 86
Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Vsak posameznik, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, ima pravico, da 
ni predmet odločitve, ki ima škodljive
pravne učinke za tega posameznika ali 
nanj škodljivo vpliva in ki temelji pretežno
na samodejni obdelavi za namene ocene 
nekaterih osebnih vidikov v zvezi s
posameznikom, na katerega se nanašajo 
osebni podatki.
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Obrazložitev

Upoštevati je treba, da nekatere dejavnosti oblikovanja profilov prinašajo velike koristi za 
potrošnike in so lahko dobra podlaga za učinkovito zagotavljanje storitev za stranke. Široka 
opredelitev oblikovanja profilov ne razlikuje rutinskih dejavnosti obdelave podatkov, ki so po 
naravi pozitivne, od bolj negativnega oblikovanja profilov. Pozitivno oblikovanje profilov se 
pogosto uporablja za prilagajanje storitev potrošnikom z beleženjem njihovih potreb in želja.

Predlog spremembe 87
Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. V skladu z drugimi določbami te uredbe 
je lahko posameznik, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, predmet
odločitve iz odstavka 1, če je obdelava:

(a) izvedena med sklepanjem ali 
izvajanjem pogodbe, kadar je zahteva po 
sklenitvi ali izvajanju pogodbe, ki jo vloži 
posameznik, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, izpolnjena ali kadar 
obstajajo ustrezni ukrepi za zaščito 
pravnih interesov posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, kot
je pravica do človeškega posredovanja; ali

(a) dovoljena z zakonodajo Unije ali 
zakonodajo držav članic, ki določa tudi 
ustrezne ukrepe za zaščito pravnih 
interesov posameznika, na katerega se 
nanašajo osebni podatki; ali

(b) izrecno dovoljena z zakonodajo Unije 
ali zakonodajo držav članic, ki določa tudi 
ustrezne ukrepe za zaščito pravnih 
interesov posameznika, na katerega se 
nanašajo osebni podatki; ali

(b) zakonita v skladu s točkami (a) do (fa) 
člena 6(1) te uredbe;

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

Ob upoštevanju člena 9(2) oblikovanje 
profilov ne sme privesti do diskriminacije 
posameznikov, na primer na podlagi 
rasnega ali etničnega porekla, 
veroizpovedi ali spolne usmerjenosti. 

(Točka (b) v besedilu Komisije je bila spremenjena in v predlogu spremembe Parlamenta 
postala točka (a).)
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Predlog spremembe 88
Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3b. Samodejna obdelava osebnih podatkov 
za namene ocene nekaterih osebnih 
vidikov v zvezi s fizično osebo se ne 
uporablja za identifikacijo ali 
individualiziranje otrok.

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 entitled 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 89
Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Komisija je v skladu s členom 86 
pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov, s katerimi podrobneje določi merila 
in pogoje za ustrezne ukrepe za zaščito 

črtano
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pravnih interesov posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, 
navedenih v odstavku 2.

Predlog spremembe 90

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 91

Predlog uredbe
Člen 22 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristojnost upravljavca Splošno načelo odgovornosti upravljavca

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 92
Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 2 – uvodno besedilo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ukrepi iz odstavka 1 obsegajo zlasti: 2. Ukrepi iz odstavka 1 lahko obsegajo 
zlasti:
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Obrazložitev

Bolje je, da se ti ukrepi spodbujajo kot dobra praksa, predvsem zaradi tega, ker bi to drugače 
ustvarilo nerealistično obveznost z regulativnega vidika.

Predlog spremembe 93
Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 2 – točka (e)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) imenovanje uradne osebe za varstvo 
podatkov v skladu s členom 35(1).

(e) imenovanje uradne osebe za varstvo 
podatkov v skladu s členom 35(1) ali 
obveznost pridobitve in ohranjanja 
potrdila v skladu s politiko potrjevanja, ki 
jo oblikuje Komisija.

Predlog spremembe 94
Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Predlog spremembe 95
Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Upravljavec ob upoštevanju doseženega
razvoja tehnologije in stroškov izvajanja v 

1. Upravljavec ob upoštevanju doseženega 
razvoja tehnologije, sodobnih tehničnih 
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času določanja sredstev za obdelavo in v 
času same obdelave izvede ustrezne
tehnične in organizacijske ukrepe in 
postopke na tak način, da obdelava ustreza 
zahtevam te uredbe in zagotavlja zaščito 
pravic posameznika, na katerega se 
nanašajo osebni podatki.

spoznanj in stroškov izvajanja v času 
določanja sredstev za obdelavo in v času 
same obdelave izvede tehnične in 
organizacijske ukrepe in postopke, 
ustrezajoče dejavnostim in njihovim 
namenom, na tak način, da obdelava 
ustreza zahtevam te uredbe in zagotavlja 
zaščito pravic posameznika, na katerega se 
nanašajo osebni podatki.

Predlog spremembe 96
Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Upravljavec uporabi mehanizme za 
zagotovitev, da se privzeto obdelajo samo 
tisti osebni podatki, ki so potrebni za vsak 
poseben namen obdelave, zlasti pa se ne 
smejo zbirati ali hraniti v večjem obsegu 
ali dalj časa, kot je za te namene nujno 
potrebno, kar velja tako za količino 
podatkov kot trajanje njihove hrambe. Ti 
mehanizmi zagotovijo zlasti, da osebni 
podatki privzeto niso dostopni 
nedoločenemu številu posameznikov.

2. Upravljavec uporabi mehanizme za 
zagotovitev, da se privzeto obdelajo samo 
tisti osebni podatki, ki niso čezmerni za 
vsak poseben namen obdelave, zlasti pa se 
ne smejo zbirati ali hraniti ali razširjati v 
večjem obsegu ali dalj časa, kot je glede na
te namene nujno potrebno, kar velja tako 
za količino podatkov kot trajanje njihove 
hrambe. Ti mehanizmi zagotovijo zlasti, da 
osebni podatki privzeto niso dostopni 
nedoločenemu številu posameznikov.

Predlog spremembe 97

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano
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Obrazložitev

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

Predlog spremembe 98

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 99
Predlog uredbe

Člen 24 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Kadar upravljavec določi namene obdelave 
osebnih podatkov skupaj z drugimi, skupni 
upravljavci z medsebojnim dogovorom 
določijo svoje naloge za izpolnitev 
obveznosti v skladu s to uredbo, zlasti v 
zvezi s postopki in mehanizmi za 
uveljavljanje pravic posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki.
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Predlog spremembe 100
Predlog uredbe

Člen 25 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(b) podjetje, ki zaposluje manj kot 250 
oseb, razen če nadzorni organi menijo, da 
je z obdelavo, ki jo izvaja to podjetje, 
povezano visoko tveganje zaradi njenih 
značilnosti, vrste podatkov ali števila 
prizadetih ljudi; or

Predlog spremembe 101
Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Komisija je v skladu s členom 86 
pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov, s katerimi podrobneje določi merila 
in zahteve za odgovornosti, dolžnosti in 
naloge v zvezi z obdelovalcem v skladu z 
odstavkom 1 ter pogoje, ki zlasti za 
namene nadzora in poročanja omogočajo 
olajšanje obdelave osebnih podatkov v 
povezanem podjetju.

črtano

Obrazložitev

Menimo, da so pooblastila, prenesena na Komisijo, pretirana. Če se ti vidiki štejejo za 
bistvene, bi jih bilo treba obravnavati v besedilu Uredbe.

Predlog spremembe 102
Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 103
Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Obveznost iz odstavka 1 ne velja za 
MSP, ki obdelujejo podatke le kot 
pomožno dejavnost k prodaji blaga in 
storitev.

Obrazložitev

V zvezi s tem je treba upoštevati načelo „najprej pomisli na male“, predvsem na mala in 
srednja podjetja, za katere bi ta obveznost pomenila veliko breme. Dejavnosti obdelave 
podatkov, ki jih izvajajo mala in srednja podjetja ter ne prispevajo k več kot 50 % prometa 
družbe, je treba šteti za pomožne.

Predlog spremembe 104

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 2 – točki d in e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

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

(e) opisu mehanizmov iz člena 22(3).

Obrazložitev

Za organizacije, ki nimajo uradne osebe za varstvo podatkov ali zadostnega potrdila, je treba 
vzpostaviti strožja merila odgovornosti, kar pomeni, da je treba oblikovati poseben model, tj. 
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zakonsko predpisano obliko, v kateri je treba hraniti minimalno količino dokumentacije. 

Predlog spremembe 105
Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Komisija je v skladu s členom 86
pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov, s katerimi podrobneje določi merila 
in zahteve za dokumentacijo iz odstavka 1, 
ki upoštevajo zlasti pristojnosti 
upravljavca, obdelovalca in predstavnika 
upravljavca, če ta obstaja.

5. Komisija v skladu s členom 86 sprejme 
delegirane akte, s katerimi podrobneje 
določi merila in zahteve za dokumentacijo 
iz odstavka 1, ki upoštevajo zlasti 
pristojnosti upravljavca, obdelovalca in 
predstavnika upravljavca, če ta obstaja.

Predlog spremembe 106
Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 107
Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Upravljavec, obdelovalec in predstavnik 
upravljavca, če ta obstaja, pri opravljanju 
svojih nalog na zahtevo sodelujejo z
nadzornim organom, zlasti z 
zagotavljanjem informacij iz točke (a) 
člena 53(2) in omogočanjem dostopa, 
kakor je določeno v točki (b) navedenega 
člena.

1. Upravljavec in, kadar je to primerno,
obdelovalec in predstavnik upravljavca, če 
ta obstaja, pri opravljanju svojih nalog na 
zahtevo sodelujejo z nadzornim organom, 
zlasti z zagotavljanjem informacij iz 
točke (a) člena 53(2) in omogočanjem 
dostopa, kakor je določeno v točki (b) 
navedenega člena.
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Obrazložitev

Besedilo prvega odstavka bi moralo pojasnjevati, da bo obdelovalec v nasprotju z 
upravljavcem pozvan k sodelovanju, kadar je to primerno, in ne kot splošno pravilo.   

Predlog spremembe 108
Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kot odziv na izvajanje pooblastil 
nadzornega organa iz člena 53(2) 
upravljavec in obdelovalec nadzornemu 
organu odgovorita v primernem roku, ki ga 
določi nadzorni organ. Odgovor vsebuje 
opis sprejetih ukrepov in doseženih 
rezultatov kot odziv na pripombe 
nadzornega organa.

Kot odziv na izvajanje pooblastil 
nadzornega organa iz člena 53(2) 
upravljavec, osebno ali prek svojega 
predstavnika, in obdelovalec nadzornemu 
organu odgovorita v primernem roku, ki ga 
določi nadzorni organ. Odgovor vsebuje 
opis sprejetih ukrepov in doseženih 
rezultatov kot odziv na pripombe 
nadzornega organa.

Obrazložitev

Drugi odstavek se ne sklicuje na predstavnike, kadar upravljavci nimajo sedeža v Uniji.

Predlog spremembe 109

Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano
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Obrazložitev

Predlog uredbe predvideva veliko število delegiranih aktov, ki ni upravičeno. Natančneje, 
sprejetje tehničnih ukrepov s strani Komisije na področju varnosti obdelave podatkov bi 
lahko škodilo tehnološkim inovacijam. Poleg tega odstavek 4 istega člena predvideva 
sprejetje izvedbenih aktov, s katerimi se podrobneje določijo zahteve iz odstavkov 1 in 2.

Predlog spremembe 110
Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

(a) prepreči morebiten nepooblaščen 
dostop do osebnih podatkov;
(b) prepreči morebitno nepooblaščeno 
razkritje, branje, kopiranje, spreminjanje, 
izbris ali odstranitev osebnih podatkov;
(c) zagotovi preverjanje zakonitosti 
postopkov obdelave.

Predlog spremembe 111

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Upravljavec v primeru kršitve varnosti 
osebnih podatkov, ki ima znatne posledice 
za posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, o kršitvi nemudoma 
obvesti nadzorni organ.
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Predlog spremembe 112
Predlog uredbe

Člen 31 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Obdelovalec v skladu s točko (f) 
člena 26(2) takoj po odkritju kršitve 
varnosti osebnih podatkov na to opozori in 
o tem obvesti upravljavca.

2. Obdelovalec v skladu s točko (f) 
člena 26(2) takoj po odkritju kršitve 
varnosti osebnih podatkov iz odstavka 1 na 
to opozori in o tem obvesti upravljavca.

Predlog spremembe 113
Predlog uredbe

Člen 31 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Obveščanje posameznika, na katerega 
se nanašajo osebni podatki, o kršitvi 
varnosti osebnih podatkov ni potrebno, če 
je upravljavec izvedel ustrezne zaščitne 
ukrepe in če so bili ti ukrepi uporabljeni 
za podatke, v zvezi s katerimi je bila 
kršena varnost. Zaradi takih tehnoloških 
zaščitnih ukrepov bi morali biti podatki 
nerazumljivi vsem, ki niso pooblaščeni za 
dostop do njih.

Predlog spremembe 114
Predlog uredbe

Člen 31 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Komisija je v skladu s členom 86 
pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov, s katerimi podrobneje določi merila 
in zahteve za ugotavljanje kršitve varnosti 
osebnih podatkov iz odstavkov 1 in 2 ter 
za posebne okoliščine, v katerih se od 
upravljavca in obdelovalca zahteva, da
predložita obvestilo o kršitvi varnosti 

črtano
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osebnih podatkov.

Obrazložitev

Delegirane akte, ki jih sprejme Komisija, bi bilo treba v tem primeru omejiti na določanje le 
standardne oblike obvestil o incidentih ter evidence preteklih kršitev in njihovih posledic.

Predlog spremembe 115

Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 116

Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Obrazložitev

Nesorazmerno se zdi upravljavcem ne glede na zadevni sektor naložiti splošno obveznost, da 
se pred vsakršno obdelavo podatkov posvetujejo s posamezniki, na katere se nanašajo osebni 
podatki.
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Predlog spremembe 117
Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Obrazložitev

Narava storitve, in ne narava organa, ki jo izvaja, bi morala določati, ali veljajo pravila o 
oceni učinka o varstvu podatkov. Pogosto imajo na primer zasebne organizacije pristojnost 
izvajanja javnih storitev. Za izvajanje javnih storitev bi moral veljati zgolj en pristop, ne 
glede na to, ali je organ, ki storitev izvaja, javni organ ali pogodbena zasebna organizacija.

Predlog spremembe 118
Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Komisija je v skladu s členom 86 
pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov, s katerimi podrobneje določi merila 
in pogoje za postopke obdelave, ki bodo 
verjetno predstavljali posebne nevarnosti 
iz odstavkov 1 in 2, ter zahteve za oceno iz 
odstavka 3, vključno s pogoji za 
nadgradljivost, preverjanje in možnost 
revizije. Pri tem Komisija upošteva 
posebne ukrepe za mikro-, mala in srednje 
velika podjetja.

črtano
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Obrazložitev

Delegirani akti na tem mestu niso upravičeni, saj bi obravnavali osnovne vidike samega 
pravila, ki bi moralo po našem mnenju vsebovati določbe, ki natančno opredeljujejo njegovo 
področje uporabe.

Predlog spremembe 119

Predlog uredbe
Člen 34 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Predhodna odobritev in predhodno 
posvetovanje

Predhodno posvetovanje

Obrazložitev

Člen 34(1) je treba prestaviti v poglavje 5, ki se nanaša na prenos osebnih podatkov v tretje 
države ali mednarodne organizacije. Zato je treba spremeniti naslov člena.

Predlog spremembe 120

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Upravljavec oziroma obdelovalec pred 
obdelavo osebnih podatkov od nadzornega 
organa pridobita odobritev, da zagotovita 
skladnost predvidene obdelave s to uredbo 
in zlasti ublažita nevarnosti za 
posameznike, na katere se nanašajo 
osebni podatki, kadar upravljavec ali 
obdelovalec sprejme pogodbene določbe iz 
točke (d) člena 42(2) ali ne zagotovi 
ustreznih zaščitnih ukrepov v pravno 
zavezujočem aktu iz člena 42(5) za prenos 
osebnih podatkov v tretjo državo ali 
mednarodno organizacijo.

črtano
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Predlog spremembe 121
Predlog uredbe

Člen 34 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Države članice se pri pripravi 
zakonodajnega ukrepa, ki bo sprejet v 
nacionalnem parlamentu, ali ukrepa na 
podlagi takega zakonodajnega ukrepa, ki 
določa naravo obdelave, posvetujejo z 
nadzornim organom in tako zagotovijo 
skladnost predvidene obdelave s to uredbo 
ter zlasti ublažijo nevarnosti za 
posameznike, na katere se nanašajo 
osebni podatki.

črtano

Obrazložitev
Čeprav pozdravljamo vključitev posvetovanj v zvezi z naravo in primernostjo načrtovanih 
ukrepov v zakonodajni postopek, menimo, da uredba EU ni primeren instrument za tovrstne 
določbe, ki vplivajo na zakonodajne postopke v državah članicah.

Predlog spremembe 122
Predlog uredbe

Člen 35 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Predlog spremembe 123
Predlog uredbe

Člen 35 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Upravljavci in obdelovalci iz vrst MSP 
imenujejo uradno osebo za varstvo 
podatkov le, če temeljne dejavnosti MSP 
obsegajo postopke obdelave podatkov, pri 
katerih je treba zaradi njihove narave, 
obsega in/ali namenov posameznike, na 
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katere se nanašajo osebni podatki, redno 
in sistematično spremljati.

Obrazložitev

Imenovanje uradne osebe za varstvo podatkov ne bi smelo biti povezano s številom 
zaposlenih, ampak bi se moralo uporabljati kot pristop, ki temelji na tveganju in ki se 
osredotoča na dejavnosti obdelave ter na število posameznikov, katerih podatke obdeluje 
organizacija.

Predlog spremembe 124
Predlog uredbe

Člen 35 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Povezane družbe lahko imenujejo eno 
samo uradno osebo za varstvo podatkov.

Predlog spremembe 125
Predlog uredbe

Člen 35 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. V primerih, ki niso navedeni v 
odstavku 1, lahko upravljavec ali 
obdelovalec ali združenja in drugi organi, 
ki predstavljajo vrste upravljavcev ali 
obdelovalcev, imenujejo uradno osebo za 
varstvo podatkov.

4. Upravljavec ali obdelovalec ali 
združenja in drugi organi, ki predstavljajo 
vrste upravljavcev ali obdelovalcev, lahko
imenujejo uradno osebo za varstvo 
podatkov.

Predlog spremembe 126
Predlog uredbe

Člen 35 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Upravljavec ali obdelovalec uradno 
osebo za varstvo podatkov imenuje na 
podlagi strokovnih odlik in zlasti 

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

strokovnega znanja o zakonodaji in praksah 
varstva podatkov ter zmožnosti za 
opravljanje nalog iz člena 37, v skladu s 
strogimi strokovnimi standardi. Stopnja 
potrebnega strokovnega znanja se določi 
zlasti v skladu z izvedeno obdelavo 
podatkov in varstvom, ki ga zahtevajo 
osebni podatki, obdelani s strani
upravljavca ali obdelovalca.

Obrazložitev

Čeprav velja, da mora uradna oseba za varstvo podatkov delovati v skladu s strogimi 
strokovnimi standardi (predlog spremembe k odstavku 5), po analogiji velja, da mora biti 
eden od razlogov, ki upravičuje razrešitev te osebe, resna kršitev v zvezi z opravljanjem nalog 
(glej predlog spremembe k odstavku 7).

Predlog spremembe 127
Predlog uredbe

Člen 35 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

7. Med mandatom je lahko uradna oseba za 
varstvo podatkov razrešena samo, če več 
ne izpolnjuje pogojev, zahtevanih za 
opravljanje njenih nalog, ali zaradi resnih 
kršitev v zvezi s tem.

Obrazložitev

Ta zaščitni ukrep bi lahko po našem mnenju ogrozil svobodo sklepanja pogodb za opravljanje 
javne službe in zmanjšal konkurenco na trgu. Določeni rok bi lahko bil v nasprotju z
nekaterimi določbami delovnega prava ali pravnimi ureditvami javnih služb ter tako povečal 
težave. Zato bi bilo treba zaščitne ukrepe in jamstva v zvezi s položajem uradne osebe za 
varstvo podatkov zagotoviti na drugačen način, ki ne vključuje zakonsko predpisanega 
najkrajšega obdobja zaposlitve.
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Predlog spremembe 128
Predlog uredbe

Člen 35 – odstavek 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Predlog spremembe 129
Predlog uredbe

Člen 36 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Upravljavec ali obdelovalec uradni osebi 
za varstvo podatkov pomaga pri 
opravljanju njenih nalog ter zagotovi 
osebje, prostore, opremo in vsa druga 
sredstva, ki jih potrebuje za opravljanje 
dolžnosti in nalog iz člena 37.

3. Upravljavec ali obdelovalec uradni osebi 
za varstvo podatkov pomaga pri 
opravljanju njenih nalog ter po potrebi
zagotovi osebje, prostore, opremo in vsa 
druga sredstva, ki jih potrebuje za 
opravljanje dolžnosti in nalog iz člena 37.

Obrazložitev

Besedilo tega člena se po našem mnenju nanaša predvsem na uradne osebe za varstvo 
podatkov kot zaposlene ali uradnike zadevnega podjetja ali institucije, vendar pa ne 
predvideva ustrezno zunanjega izvajanja v obliki pogodb za opravljanje javnih služb.

Predlog spremembe 130
Predlog uredbe

Člen 37 – odstavek 1 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) obveščanje upravljavca ali obdelovalca 
in svetovanje upravljavcu ali obdelovalcu v 
zvezi z njegovimi obveznostmi v skladu s 

(a) obveščanje upravljavca ali obdelovalca 
in svetovanje upravljavcu ali obdelovalcu v 
zvezi z njegovimi obveznostmi v skladu s 
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to uredbo ter dokumentiranje te dejavnosti 
in prejetih odgovorov;

to uredbo;

Predlog spremembe 131
Predlog uredbe

Člen 37 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Obrazložitev

Delo Komisije na tem področju bi moralo biti osredotočeno na potrjevanje in položaj uradne 
osebe za varstvo podatkov, tako da taka delovna mesta, ko so na voljo, zapolnijo ljudje s 
potrebnimi spretnostmi in znanji ter da jih ščitijo ustrezna jamstva.

Predlog spremembe 132
Predlog uredbe

Člen 38 – odstavek 1 – točka (a a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) spoštovanjem pravic potrošnikov;

Predlog spremembe 133
Predlog uredbe

Člen 39 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice in Komisija zlasti na 
evropski ravni spodbujajo vzpostavitev
mehanizmov potrjevanja za varstvo 
podatkov ter pečatov in označb za varstvo 
podatkov, ki posameznikom, na katere se 
nanašajo osebni podatki, omogočijo, da 

1. Države članice in Komisija zlasti na
evropski ravni spodbujajo vzpostavitev
politik potrjevanja za varstvo podatkov ter 
pečatov in označb za varstvo podatkov, ki 
posameznikom, na katere se nanašajo 
osebni podatki, omogočijo, da hitro ocenijo 
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hitro ocenijo raven varstva podatkov, ki jo 
zagotavljajo upravljavci in obdelovalci.
Mehanizmi potrjevanja za varstvo 
podatkov prispevajo k pravilni uporabi te 
uredbe, ob upoštevanju posebnih 
značilnosti različnih sektorjev in postopkov 
obdelave.

raven varstva podatkov, ki jo zagotavljajo 
upravljavci in obdelovalci. Politike
potrjevanja za varstvo podatkov prispevajo 
k pravilni uporabi te uredbe in k doseganju 
ukrepov in koristi, navedenih v njej, ob 
upoštevanju posebnih značilnosti različnih 
sektorjev in postopkov obdelave.

Politike potrjevanja na ravni Unije 
oblikuje Evropski odbor za varstvo 
podatkov v sodelovanju z drugimi 
zainteresiranimi stranmi, uradno pa jih 
odobri Komisija. Te politike niso 
usmerjene le v institucije, ampak 
predvsem v izvajalce na tem področju.
Politike potrjevanja upoštevajo posebne 
potrebe udeležencev v različnih sektorjih 
dejavnosti, zlasti potrebe mikro, malih in 
srednjih podjetij, ter ključni vidik 
zmanjševanja stroškov, tako da se lahko 
razvijejo v učinkovit instrument. 
Pridobitev, obnova in izguba potrdil bo 
imela posledice iz te uredbe.

Obrazložitev

Potrjevanje bi se moralo izvajati v okviru strogega postopka krepitve zmogljivosti, ki mora 
biti samostojen in nadgradljiv. Zato bi bilo treba v posebnih primerih omogočiti obnovo in 
nadgradnjo potrdil ter njihovo razveljavitev ob resnih kršitvah. To bi moralo povzročiti 
takojšnjo izgubo morebitnih ugodnosti, ki jih zagotavljajo.

Predlog spremembe 134

Predlog uredbe
Člen 40 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 40 a
Predhodna odobritev

Upravljavec oziroma obdelovalec pred 
obdelavo osebnih podatkov od nadzornega 
organa pridobi odobritev, da zagotovi 
skladnost predvidene obdelave s to uredbo 
in zlasti ublaži nevarnosti za posameznike, 
na katere se nanašajo osebni podatki, 
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kadar upravljavec ali obdelovalec sprejme 
pogodbene določbe iz točke (d) 
člena 42(2) ali ne zagotovi ustreznih 
zaščitnih ukrepov v pravno zavezujočem 
aktu iz člena 42(5) za prenos osebnih 
podatkov v tretjo državo ali mednarodno 
organizacijo.

Predlog spremembe 135
Predlog uredbe

Člen 41 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Prenos se lahko izvede, če je Komisija 
sprejela sklep, da zadevna tretja država, 
zadevna ozemeljska enota, zadevni sektor 
za obdelavo v tretji državi ali zadevna 
mednarodna organizacija zagotavlja 
ustrezno raven varstva podatkov. Za tak 
prenos ni potrebno nobeno dodatno
pooblastilo.

1. Prenos se lahko izvede, če je Komisija 
sprejela sklep, da zadevna tretja država, 
zadevna ozemeljska enota, zadevni sektor 
za obdelavo v tretji državi ali zadevna 
mednarodna organizacija zagotavlja 
ustrezno raven varstva podatkov. Za tak 
prenos ni potrebno nobeno posebno
pooblastilo.

Obrazložitev

Zaradi uporabe izraza „dodatno pooblastilo“ se zdi, da odstavek 1 tega člena predvideva, da 
je potrebno predhodno pooblastilo za prenos kljub sprejetju sklepa o ustreznosti. Mi nismo 
tega mnenja. Sklepi o ustreznosti se sprejemajo zato, da omogočijo izvajanje prenosov brez 
posebnega predhodnega pooblastila. Zato predlagamo spremembo besedila z nadomestitvijo 
„dodatnega pooblastila“ s „posebnim pooblastilom“.

Predlog spremembe 136

Predlog uredbe
Člen 41 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija lahko sprejme sklep, da tretja 
država, ozemeljska enota, sektor za 
obdelavo v navedeni tretji državi ali 
mednarodna organizacija zagotavlja 
ustrezno raven varstva v smislu odstavka 2.
Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v 
skladu s postopkom pregleda iz 

3. Komisija lahko sprejme sklep, da tretja 
država, ozemeljska enota, sektor za 
obdelavo v navedeni tretji državi ali 
mednarodna organizacija zagotavlja 
ustrezno raven varstva v smislu odstavka 2.
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člena 87(2).

Obrazložitev

Sklepi Komisije se ne bi smeli sprejemati zgolj po postopku pregleda. Poleg tega se je treba v 
zvezi s tem posvetovati z Evropskim odborom za varstvo podatkov.

Predlog spremembe 137
Predlog uredbe

Člen 41 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Če Komisija sprejme sklep v skladu z 
odstavkom 5, je vsak prenos osebnih 
podatkov v zadevno tretjo državo, v 
zadevno ozemeljsko enoto, v zadevni 
sektor za obdelavo v navedeni tretji državi 
ali v zadevno mednarodno organizacijo
prepovedan, brez poseganja v člene 42 do 
44. Komisija v primernem roku začne 
izvajati posvetovanja s tretjo državo ali 
mednarodno organizacijo v zvezi z 
urejanjem položaja, ki je posledica sklepa 
iz odstavka 5 tega člena.

6. Če Komisija sprejme sklep v skladu z 
odstavkom 5, je vsak prenos osebnih 
podatkov v zadevno tretjo državo, v 
zadevno ozemeljsko enoto, v zadevni 
sektor za obdelavo v navedeni tretji državi 
ali v zadevno mednarodno organizacijo
omejen v skladu s pogoji iz členov 42 do 
44. Komisija v primernem roku začne 
izvajati posvetovanja s tretjo državo ali 
mednarodno organizacijo v zvezi z 
urejanjem položaja, ki je posledica sklepa 
iz odstavka 5 tega člena.

Obrazložitev

Namesto izraza „prepovedan“ bi bilo treba uporabiti izraz „omejen“.

Predlog spremembe 138

Predlog uredbe
Člen 42 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Če Komisija ni sprejela nobenega sklepa 
v skladu s členom 41 ali če je ugotovila, da 
tretja država, ozemeljska enota ali sektor 
za obdelavo podatkov v tretji državi ali 
mednarodna organizacija ne nudi 
ustrezne ravni varstva podatkov, lahko 
upravljavec ali obdelovalec osebne podatke 
prenese v tretjo državo ali mednarodno 
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organizacijo samo, če je v zvezi z varstvom 
osebnih podatkov v pravno zavezujočem 
aktu navedel ustrezne zaščitne ukrepe in, 
če je ustrezno, po opravljeni oceni učinka, 
s katero upravljavec ali obdelovalec 
zagotovi, da prejemnik podatkov v tretji 
državi vzdržuje visoke standarde varstva 
podatkov.

Predlog spremembe 139

Predlog uredbe
Člen 43 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Odobritev zavezujočih poslovnih pravil 
je v pristojnosti nadzornega organa v 
kraju glavnega sedeža upravljavca ali 
obdelovalca.

Obrazložitev

Delovna skupina iz člena 29 je vzpostavila sistem vzajemnega priznavanja zavezujočih 
poslovnih pravil (WP 107 z dne 14. aprila 2005, za obdelovalce pa WP 195 z dne 6. junija 
2012). Ta sistem vzajemnega priznavanja je treba vključiti v to uredbo. Merilo za določitev 
nadzornega organa bi moral biti kraj glavnega sedeža, ki je določen v členu 51(2) Uredbe.

Predlog spremembe 140
Predlog uredbe

Člen 44 – odstavek 1 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) je prenos potreben zaradi pomembnih 
javnih interesov; or

(d) je prenos potreben zaradi pomembnih 
javnih interesov, 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; or
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Predlog spremembe 141
Predlog uredbe

Člen 44 – odstavek 1 – točka (e)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) je prenos potreben za uveljavljanje, 
izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov; 
ali

(e) je prenos potreben za uveljavljanje, 
izvajanje ali obrambo pravnih ali upravnih
zahtevkov; ali

Obrazložitev

Zdi se ustrezno, da se vključijo tudi upravni postopki, saj so v veliko primerih prvo sredstvo 
za uveljavljanje ali zaščito individualnih pravic.

Predlog spremembe 142
Predlog uredbe

Člen 44 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Obrazložitev

Delegirani akti iz odstavka 7 so po našem mnenju pretirani, saj se nanašajo na ključne vidike 
določbe, namesto da bi jo le opredelili. Če je podrobnejša opredelitev ključnih vidikov pravil 
iz tega člena dejansko potrebna, bi jo bilo treba vključiti v samo določbo.

Predlog spremembe 143
Predlog uredbe

Člen 47 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Nadzorni organ pri izvajanju svojih 
nalog in pooblastil, ki so mu bili zaupani,

1. Nadzorni organi pri izvajanju svojih 
nalog in pooblastil, ki so jim bili zaupani,
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ravna popolnoma neodvisno. ravnajo popolnoma neodvisno.

Predlog spremembe 144
Predlog uredbe

Člen 47 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Člani nadzornega organa pri izvajanju 
svojih nalog nikogar ne prosijo za navodila 
in jih od nikogar ne sprejemajo.

2. Člani nadzornih organov pri izvajanju 
svojih nalog nikogar ne prosijo za navodila 
in jih od nikogar ne sprejemajo.

Predlog spremembe 145
Predlog uredbe

Člen 47 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Vsaka država članica zagotovi, da so
nadzornemu organu na voljo zadostni 
človeški, tehnični in finančni viri, prostori 
in infrastruktura, ki so potrebni za 
učinkovito izvajanje njegovih nalog in 
pooblastil, vključno s tistimi, ki se izvedejo 
v okviru medsebojne pomoči, sodelovanja 
in dejavne udeležbe v Evropskem odboru 
za varstvo podatkov.

5. Vsaka država članica v skladu s svojo 
notranjo porazdelitvijo pristojnosti
zagotovi, da so nadzornim organom na 
voljo zadostni človeški, tehnični in 
finančni viri, prostori in infrastruktura, ki 
so potrebni za učinkovito izvajanje
njihovih nalog in pooblastil, vključno s 
tistimi, ki se izvedejo v okviru medsebojne 
pomoči, sodelovanja in dejavne udeležbe v 
Evropskem odboru za varstvo podatkov.

Predlog spremembe 146
Predlog uredbe

Člen 47 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Vsaka država članica zagotovi, da ima
nadzorni organ svoje osebje, člane 
katerega imenuje in usmerja vodja 
nadzornega organa.

6. Vsaka država članica v skladu s svojo 
notranjo porazdelitvijo pristojnosti
zagotovi, da imajo nadzorni organi svoje 
osebje, člane katerega imenuje in usmerja 
vodja nadzornega organa.
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Predlog spremembe 147
Predlog uredbe

Člen 47 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Države članice zagotovijo, da se izvaja 
finančni nadzor nadzornega organa, kar 
pa ne vpliva na njegovo neodvisnost.
Države članice zagotovijo, da ima nadzorni
organ ločene letne proračune. Proračuni se 
objavijo.

7. Države članice v skladu s svojo notranjo 
porazdelitvijo pristojnosti zagotovijo, da se 
izvaja finančni nadzor nadzornih organov, 
kar pa ne vpliva na njihovo neodvisnost.
Države članice v skladu s svojo notranjo 
porazdelitvijo pristojnosti zagotovijo, da
imajo nadzorni organi ločene letne 
proračune. Proračuni se objavijo.

Predlog spremembe 148
Predlog uredbe

Člen 48 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da člane 
nadzornega organa imenuje parlament ali
vlada zadevne države članice.

1. Države članice zagotovijo, da člane 
nadzornega organa oziroma organov
imenuje parlament ali vladni organi
zadevne države članice.

Predlog spremembe 149
Predlog uredbe

Člen 48 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Dolžnosti člana prenehajo v primeru 
prenehanja mandata, odstopa ali prisilne 
razrešitve v skladu z odstavkom 5.

3. Dolžnosti člana prenehajo v primeru 
prenehanja mandata ali nezmožnosti 
opravljanja funkcije, nezdružljivosti,
odstopa, razrešitve, pravnomočne obsodbe 
za naklepno kaznivo dejanje ali prisilne 
razrešitve.



PE494.710v02-00 78/103 AD\930359SL.doc

SL

Predlog spremembe 150
Predlog uredbe

Člen 48 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Pristojno nacionalno sodišče lahko
razreši člana ali mu odvzame pravico do 
pokojnine ali do drugih podobnih 
ugodnosti, če član ne izpolnjuje več 
pogojev, ki se zahtevajo za opravljanje 
njegovih nalog, ali če je zagrešil hujšo 
kršitev.

4. Člana razreši ali odpokliče organ, ki ga 
je imenoval, če član ne izpolnjuje več 
pogojev, ki se zahtevajo za opravljanje 
njegovih nalog, ali če je zagrešil hujšo 
kršitev v zvezi z neizpolnjevanjem 
obveznosti v okviru mandata.

Predlog spremembe 151
Predlog uredbe

Člen 49 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) ustanovitev in status nadzornega 
organa;

(a) ustanovitev in status nadzornih 
organov;

Predlog spremembe 152
Predlog uredbe

Člen 49 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) kvalifikacije, izkušnje in strokovnost, ki 
se zahtevajo za opravljanje nalog članov 
nadzornega organa;

(b) kvalifikacije, izkušnje in strokovnost, ki 
se zahtevajo za opravljanje nalog članov 
nadzornega organa;

Predlog spremembe 153
Predlog uredbe

Člen 49 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) pravila in postopke za imenovanje 
članov nadzornega organa ter pravila o 

(c) pravila in postopke za imenovanje 
članov nadzornih organov ter pravila o 
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ukrepih ali delu, ki so nezdružljivi s 
funkcijo;

ukrepih ali delu, ki so nezdružljivi s 
funkcijo;

Predlog spremembe 154
Predlog uredbe

Člen 49 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) trajanje mandata članov nadzornega 
organa, ki ni krajši od štirih let, razen pri 
prvem imenovanju po začetku veljavnosti 
te uredbe, del katerega lahko traja krajše 
obdobje, če je to potrebno zaradi zaščite 
neodvisnosti nadzornega organa s
postopnim postopkom imenovanja;

(d) trajanje mandata članov nadzornih 
organov, ki ni krajši od štirih let, razen pri 
prvem imenovanju po začetku veljavnosti 
te uredbe, ko lahko za del članov traja 
krajše obdobje, če je to potrebno zaradi 
zaščite neodvisnosti nadzornih organov s
postopkom postopnega imenovanja;

Predlog spremembe 155
Predlog uredbe

Člen 49 – točka (e)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) ali se lahko člani nadzornega organa
ponovno imenujejo;

(e) ali so lahko člani nadzornih organov
ponovno imenovani;

Predlog spremembe 156
Predlog uredbe

Člen 49 – točka (f)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) pravila in splošne pogoje, ki urejajo 
naloge članov in osebja nadzornega 
organa;

(f) pravila in splošne pogoje, ki urejajo 
naloge članov in osebja nadzornih 
organov;

Predlog spremembe 157
Predlog uredbe

Člen 49 – točka (g)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

g) pravila in postopke o prenehanju 
dolžnosti članov nadzornega organa, tudi 
če ne izpolnjujejo več pogojev, ki se 
zahtevajo za opravljanje njihovih nalog, ali 
če so zagrešili hujšo kršitev.

(g) pravila in postopke o prenehanju 
dolžnosti članov nadzornih organov, tudi 
če ne izpolnjujejo več pogojev, ki se 
zahtevajo za opravljanje njihovih nalog, ali 
če so zagrešili hujšo kršitev.

Predlog spremembe 158
Predlog uredbe

Člen 50

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člani in osebje nadzornega organa so tako 
v času svojega mandata kot po njegovem 
prenehanju dolžni varovati poklicno 
molčečnost v zvezi z vsemi zaupnimi 
informacijami, s katerimi so se seznanili v 
času opravljanja svojih uradnih dolžnosti.

Člani in osebje nadzornih organov so tako 
v času svojega mandata kot po njegovem 
prenehanju zavezani poklicni molčečnosti v 
zvezi z vsemi zaupnimi informacijami, s 
katerimi so se seznanili v času opravljanja 
svojih uradnih dolžnosti.

Predlog spremembe 159

Predlog uredbe
Člen 51 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. V primeru pritožbe posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, ali 
organa, organizacije ali združenja iz 
člena 73(2) je za ukrepanje na podlagi 
pritožbe pristojen nadzorni organ države 
članice, v kateri je pritožba vložena. 

Predlog spremembe 160

Predlog uredbe
Člen 51 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar se obdelava osebnih podatkov 2. V okviru dejavnosti upravljavca ali 
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izvaja v okviru dejavnosti ustanovitve
upravljavca ali obdelovalca v Uniji in ima 
upravljavec ali obdelovalec sedež v več kot 
eni državi članici, je nadzorni organ 
glavnega sedeža upravljavca ali 
obdelovalca brez poseganja v določbe 
poglavja VII te uredbe pristojen za nadzor 
postopkov obdelave upravljavca ali 
obdelovalca v vseh državah članicah.

obdelovalca, ki ima enote v več državah 
članicah, je nadzorni organ glavnega 
sedeža upravljavca ali obdelovalca 
pristojen za nadzor postopkov obdelave 
upravljavca ali obdelovalca v vseh državah 
članicah, vključno s sprejemanjem 
odločitev v skladu s to uredbo.

Ta pristojni nadzorni organ sodeluje z 
drugimi nadzornimi organi in Komisijo v 
skladu z določbami poglavja VII te 
uredbe.
V primerih nesoglasja glede uporabe te 
uredbe lahko kateri koli nadzorni organ 
zaprosi za mnenje Evropskega odbora za 
varstvo podatkov. 

Predlog spremembe 161
Predlog uredbe

Člen 52 – odstavek 1 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) na lastno pobudo ali na podlagi 
pritožbe ali na zahtevo drugega nadzornega 
organa izvaja preiskave in o izidu v 
primernem roku obvesti posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, če je 
vložil pritožbo;

(d) na lastno pobudo, na podlagi pritožbe,
na zahtevo drugega nadzornega organa ali 
na podlagi prijave pri policiji izvaja 
preiskave in o izidu v primernem roku 
obvesti posameznika, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, če je vložil 
pritožbo;

Obrazložitev

Tudi prijava pri policiji bi morala biti podlaga za sprožitev preiskav, kadar se med 
izvajanjem dejavnosti policije pojavijo ustrezne informacije, ki kažejo, da je bila morda 
kršena pravica ljudi do zasebnosti.

Predlog spremembe 162
Predlog uredbe

Člen 52 – odstavek 1 – točka j a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ja) usklajuje politike potrjevanja na 
ozemlju, za katerega je pristojen, v skladu 
z določbami člena 39.

Obrazložitev

Ob upoštevanju poudarka našega stališča na krepitvi politik potrjevanja bi bilo treba določiti 
obseg pooblastil nadzornih organov v zvezi s temi politikami.

Predlog spremembe 163
Predlog uredbe

Člen 53 – odstavek 1 – točka j b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(jb) izvaja revizije ali revizijske načrte na 
področju varstva osebnih podatkov.

Predlog spremembe 164
Predlog uredbe

Člen 54 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsak nadzorni organ pripravi letno 
poročilo o svojih dejavnostih. Poročilo se 
predloži nacionalnemu parlamentu ter da 
na voljo javnosti, Komisiji in Evropskemu 
odboru za varstvo podatkov.

Vsak nadzorni organ pripravi letno 
poročilo o svojih dejavnostih. Poročilo se 
predloži zadevnemu parlamentu in/ali 
drugim organom, ki jih določa 
nacionalna zakonodaja, ter da na voljo 
javnosti, Komisiji in Evropskemu odboru 
za varstvo podatkov.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je bil predložen za zagotovitev, da predlog zajame države, na ozemlju 
katerih deluje več kot en nadzorni organ.
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Predlog spremembe 165

Predlog uredbe
Člen 59 – odstavek 4 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Če zadevni nadzorni organ ne namerava 
upoštevati mnenja Komisije, Komisijo in 
Evropski odbor o varstvu podatkov o tem 
obvesti v roku iz odstavka 1 ter poda 
utemeljitev. V tem primeru se osnutek 
ukrepa ne sprejme še nadaljnji mesec.

4. Če zadevni nadzorni organ ne namerava 
upoštevati mnenja Komisije, Komisijo in 
Evropski odbor o varstvu podatkov o tem 
obvesti v roku iz odstavka 1 ter poda 
utemeljitev.

Obrazložitev

Dodatni čas se zdi nepotreben.

Predlog spremembe 166

Predlog uredbe
Člen 62 – odstavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija na podlagi ustrezno 
utemeljenih nujnih razlogov v zvezi z 
interesi posameznikov, na katere se 
nanašajo osebni podatki, v primerih iz 
točke (a) odstavka 1 sprejme izvedbene 
akte v skladu s postopkom iz člena 87(3), 
ki se začnejo uporabljati takoj. Ti akti 
ostanejo veljavni največ 12 mesecev.

črtano

Obrazložitev

Ta posebna pravica Komisije posega v neodvisnost nadzornih organov. 

Predlog spremembe 167
Predlog uredbe

Člen 66 – odstavek 1 – točka (g a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) predlaga koncepte, na katerih bi 
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morala temeljiti evropska politika 
potrjevanja, spremlja in ocenjuje izvajanje 
ter predloži svoje ugotovitve Komisiji. 

Predlog spremembe 168
Predlog uredbe

Člen 69 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Evropski odbor za varstvo podatkov 
izmed svojih članov izvoli predsednika in 
dva namestnika predsednika. Eden od 
namestnikov predsednika je Evropski 
nadzornik za varstvo podatkov, razen če je 
bil izvoljen za predsednika.

1. Evropski odbor za varstvo podatkov 
izmed svojih članov izvoli predsednika in 
dva namestnika predsednika.

Obrazložitev

Nobenega utemeljenega razloga ni, zakaj bi imel Evropski nadzornik za varstvo podatkov 
večjo pravico do stalne zasedbe položaja namestnika predsednika kot kateri koli drugi organ.

Predlog spremembe 169
Predlog uredbe

Člen 73 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 170
Predlog uredbe

Člen 73 – odstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Vsak organ, organizacija ali združenje 
iz odstavka 2 ima neodvisno od pritožbe 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, pravico, da pri nadzornem 
organu v kateri koli državi članici vloži 
pritožbo, če meni, da je prišlo do kršitve 
varnosti osebnih podatkov.

črtano

Predlog spremembe 171
Predlog uredbe

Člen 74 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Vsak posameznik, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, ima pravico do 
pravnega sredstva v sodnem postopku, s 
katerim zahteva ukrepanje nadzornega 
organa v zvezi s pritožbo, če ta ne odloči o 
potrebni zaščiti njegovih pravic, ali če
nadzorni organ posameznika, na katerega 
se nanašajo osebni podatki, v treh mesecih
ne obvesti o stanju zadeve ali odločitvi o 
pritožbi v skladu s točko (b) člena 52(1).

2. Če nadzorni organ v treh mesecih po 
tem, ko je posameznik vložil pritožbo, tega 
posameznika ni obvestil o stanju pritožbe, 
se zahtevek šteje za zavrnjenega. Zahtevek 
se šteje za zavrnjenega tudi, če nadzorni 
organ ni dokončno razrešil pritožbe v 
šestih mesecih po njeni vložitvi.

Obrazložitev

Zaradi pravne varnosti je treba določiti najdaljše obdobje šestih mesecev, v katerem morajo 
biti sprejete odločitve v zvezi s pritožbami. V izjemnih primerih bi se lahko uporabljal daljši 
rok. V vsakem primeru morajo nadzorni organi v najdaljšem določenem roku obvestiti 
posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, o stanju njegove pritožbe. Če tega ne 
storijo, se zahtevek šteje za zavrnjenega.

Predlog spremembe 172

Predlog uredbe
Člen 74 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Posameznik, na katerega se nanašajo 
osebni podatki in odločitev nadzornega 

črtano
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organa v državi članici, ki ni država 
članica, v kateri ima ta posameznik 
običajno prebivališče, lahko od 
nadzornega organa v državi članici, v 
kateri ima svoje običajno prebivališče, 
zahteva, da v njegovem imenu začne 
postopek zoper pristojni nadzorni organ v 
drugi državi članici.

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 173
Predlog uredbe

Člen 75 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Če se postopki glede istega ukrepa, 
odločitve ali prakse obravnavajo v 
mehanizmu za skladnost iz člena 58, lahko 
sodišče svoj postopek ustavi, razen kadar 
nujnost zadeve za varstvo pravic 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, ne dovoljuje čakanja na 
izid postopka v mehanizmu za skladnost.

3. Če se postopki glede istega ukrepa, 
odločitve ali prakse obravnavajo v 
mehanizmu za skladnost iz člena 58, lahko 
sodišče na zahtevo katere koli strani in po 
zaslišanju vseh strani svoj postopek 
ustavi, razen kadar nujnost zadeve za 
varstvo pravic posameznika, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, ne dovoljuje 
čakanja na izid postopka v mehanizmu za 
skladnost.

Obrazložitev

Postopke bi moralo biti po našem mnenju mogoče ustaviti le na zahtevo katere koli strani in 
po zaslišanju vseh strani, kar je najprimernejši potek dejavnosti v tovrstnih primerih.

Predlog spremembe 174
Predlog uredbe

Člen 76 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Obrazložitev

Ni praktične potrebe po takšnem mehanizmu.

Predlog spremembe 175
Predlog uredbe

Člen 77 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če je v obdelavo vključenih več 
upravljavcev ali obdelovalcev, je vsak 
upravljavec ali obdelovalec solidarno 
odgovoren za celoten znesek škode.

2. Če je v obdelavo vključenih več 
upravljavcev ali obdelovalcev, je vsak 
upravljavec ali obdelovalec solidarno 
odgovoren za celoten znesek škode. V 
primeru solidarne odgovornosti lahko 
obdelovalec, ki je povrnil škodo 
posamezniku, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, vloži pravno sredstvo proti 
upravljavcu, s katerim zahteva povračilo, 
če je ravnal v skladu s pravnim aktom iz 
člena 26(2).

Predlog spremembe 176
Predlog uredbe

Člen 79 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Nadzorni organ s pristojnostjo iz 
člena 51(2) je pooblaščen za izrekanje 
upravnih sankcij v skladu s tem členom.
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Predlog spremembe 177

Predlog uredbe
Člen 79 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Upravna sankcija mora biti v vsakem 
posameznem primeru učinkovita, 
sorazmerna in odvračilna. Znesek upravne 
kazni se določi med drugim glede na:

(a) naravo, težo in trajanje kršitve,

(b) občutljivost zadevnih podatkov, 
(c) namerno ali malomarno naravo kršitve,

(d) stopnjo sodelovanja ali zavrnitev 
sodelovanja v izvršilnem postopku ali 
oviranje takega postopka,
(e) ukrepe, ki jih sprejme fizična ali 
pravna oseba, da bi zagotovila skladnost z 
zadevnimi obveznostmi,
(f) stopnjo škode, ki jo je kršitev 
povzročila ali bi jo utegnila povzročiti,
(g) stopnjo odgovornosti fizične ali pravne 
osebe in prejšnje kršitve te osebe,

(h) tehnične in organizacijske ukrepe ter 
postopke, uvedene v skladu s členom 23, in 
stopnjo sodelovanja z nadzornim organom 
pri odpravljanju kršitve.

(Del odstavka 2 v besedilu Komisije se v predlogu spremembe Parlamenta spremeni v točke 
(a), (c), (g) in (h).)
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Predlog spremembe 178

Predlog uredbe
Člen 79 – odstavek 2 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Nadzorni organ lahko izreče pisni 
opomin, ne da bi izrekel sankcijo. 
Nadzorni organ lahko za ponavljajoče se 
in namerne kršitve izreče denarno kazen v 
višini do 1 000 000 EUR ali v primeru 
podjetja do 2 % njegovega skupnega 
letnega prometa.

Obrazložitev

Treba je ohraniti najvišji znesek denarne kazni, ki jo lahko izreče nadzorni organ, in ki lahko 
znaša do enega milijona EUR, za podjetja pa do 2 % njegovega skupnega letnega prometa. 
Vendar je treba ohraniti neodvisnost nadzornih organov, potrjeno v členu 8(3) Listine EU o 
temeljnih pravicah. Poleg tega lahko mehanizem za skladnost ter zlasti člen 58(3) in (4) 
prispevata k usklajeni politiki v EU na področju upravnih sankcij. 

Predlog spremembe 179
Predlog uredbe

Člen 79 – odstavek 3 – točki (a) in (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) fizična oseba osebne podatke obdeluje 
brez komercialnega interesa, ali 

(a) podjetje ali organizacija, ki zaposluje 
manj kot 250 oseb, je pripravljena 
sodelovati z nadzornim organom za 
namen uvedbe popravljalnih ukrepov, 
namenjenih preprečevanju pojava 
podobnih primerov neskladnosti v 
prihodnosti. Sodelovanje na tem področju 
je urejeno z zavezujočimi sporazumi, 
sklenjenimi z nadzornim organom. 
Nesodelovanje z ustrezno pooblaščenim 
nadzornim organom v šestih mesecih od 
sprožitve postopka se sankcionira z 
denarno kaznijo, ki bi bila prvotno 
naložena.

(b) podjetje ali organizacija, ki zaposluje 
manj kot 250 oseb, obdeluje osebne 

(b) javna uprava sodeluje z nadzornim 
organom za namen določitve načinov za 
preprečevanje podobnih kršitev v 
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podatke samo kot postransko dejavnost. prihodnosti. Sodelovanje na tem področju 
se določi na podlagi sporazumov ali 
odločitev, ki jih je sprejela zadevna 
uprava, ki se navedejo na začetku v 
povezavi s sprejetimi ukrepi. 
Nesodelovanje z ustrezno pooblaščenim 
nadzornim organom v enem letu od 
sprožitve postopka se sankcionira z 
denarno kaznijo, ki bi bila prvotno 
naložena.
Za namen tega člena se evidenca o 
prejšnjih sankcijah za kršitve iz 
malomarnosti, zoper katere ni več mogoče 
vložiti pravnega sredstva, izbriše v 
naslednjih rokih: 
dve leti, če se poleg sankcij izrečejo 
denarne kazni v višini do 250 000 EUR, 
oziroma v primeru podjetja do 0,5 % 
njegovega skupnega letnega prometa; štiri 
leta, če se poleg sankcij izrečejo denarne 
kazni v višini do 500 000 EUR, oziroma v 
primeru podjetja do 1 % njegovega 
skupnega letnega prometa; šest let, če se 
poleg sankcij izrečejo denarne kazni v 
višini do 1 000 000 EUR, oziroma v 
primeru podjetja do 2 % njegovega 
skupnega letnega prometa. 

Za namen tega člena se evidenca o 
prejšnjih sankcijah za kršitve, storjene iz 
hude malomarnosti ali naklepno, zoper 
katere ni več mogoče vložiti pravnega 
sredstva, izbriše v naslednjih rokih:

pet let, če se poleg sankcij izrečejo 
denarne kazni v višini do 250 000 EUR, 
oziroma v primeru podjetja do 0,5 % 
njegovega skupnega letnega prometa; 
deset let, če se poleg sankcij izrečejo 
denarne kazni v višini do 500 000 EUR, 
oziroma v primeru podjetja do 1 % 
njegovega skupnega letnega prometa; 
petnajst let, če se poleg sankcij izrečejo 
denarne kazni v višini do 1 000 000 EUR, 
oziroma v primeru podjetja do 2 % 
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njegovega skupnega letnega prometa.
(Del točke (b) v besedilu Komisije je v predlogu spremembe Parlamenta postal del točke (a).)

Obrazložitev

Cilj predloga spremembe je uvesti širši razpon nadomestnih sankcij s poudarkom na strategiji 
za preprečevanje nadaljnjih kršitev. Večina predvidenih nadomestnih sankcij je namenjena 
doseganju sporazuma o načinih za preprečevanje nadaljnjih kršitev. Popravljalni ukrepi se 
določijo na podlagi sporazumov z nadzornim organom ali na podlagi dejanj ali odločitev, ki 
jih je sprejela zadevna uprava.

Predlog spremembe 180

Predlog uredbe
Člen 79 – odstavki 4 do 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

a) ne zagotovi mehanizmov za zahteve 
posameznikov, na katere se nanašajo 
osebni podatki, ali pa posameznikom, na 
katere se nanašajo osebni podatki, ne 
odgovori takoj ali v zahtevani obliki v 
skladu s členom 12(1) in (2); 
b) zaračuna pristojbino za informacije ali 
odgovore na zahteve posameznikov, na 
katere se nanašajo osebni podatki, in pri 
tem krši člen 12(4).
5. Nadzorni organ izreče denarno kazen v 
višini do 500.000 EUR, oziroma v primeru 
podjetja do 1 % njegovega skupnega 
letnega prometa, vsakomur, ki namerno 
ali malomarno:
a) posamezniku, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, ne zagotovi informacij ali 
ne zagotovi popolnih informacij ali ne 
zagotovi informacij na dovolj pregleden 
način v skladu s členom 11, členom 12(3) 
in členom 14;
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b) posamezniku, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, ne zagotovi dostopa ali ne 
popravi osebnih podatkov v skladu s 
členoma 15 in 16 ali relevantnih 
informacij ne sporoči prejemniku v skladu 
s členom 13;
c) ne upošteva pravice biti pozabljen ali 
pravice do izbrisa ali ne vzpostavi 
mehanizmov, s katerimi bi zagotovil 
upoštevanje rokov, ali ne sprejme vseh 
potrebnih ukrepov za obveščanje tretjih 
oseb, da posameznik, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, zahteva, da 
izbrišejo morebitne povezave do osebnih 
podatkov ali kopije osebnih podatkov v 
skladu s členom 17;
d) ne zagotovi kopije osebnih podatkov v 
elektronski obliki ali posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, 
ovira pri prenosu osebnih podatkov v 
drugo aplikacijo in pri tem krši člen 18;
e) ne določi zadevnih odgovornosti z 
drugimi upravljavci v skladu s členom 24 
ali jih ne določi v zadostni meri;
f) ne ohrani dokumentacije v skladu s 
členom 28, členom 31(4) in členom 44(3);
g) v primerih, kadar ne gre za obdelavo 
posebnih vrst podatkov, ne upošteva pravil 
glede svobode izražanja ali pravil o 
obdelavi v okviru zaposlitve ali pogojev 
glede obdelave v zgodovinske, statistične 
in znanstvenoraziskovalne namene v 
skladu s členi 80, 82 in 83.

6. Nadzorni organ izreče denarno kazen v 
višini do 1 000 000 EUR, oziroma v 
primeru podjetja do 2 % njegovega 
skupnega letnega prometa, vsakomur, ki 
namerno ali malomarno:
a) obdeluje osebne podatke brez kakršne 
koli ali nezadostne pravne podlage za 
obdelavo ali ne izpolnjuje pogojev glede 
privolitve v skladu s členi 6, 7 in 8;
b) obdeluje posebne vrste podatkov ter pri 
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tem krši člena 9 in 81;
c) ne upošteva ugovora ali zahteve v 
skladu s členom 19; 
d) ne izpolnjuje pogojev v zvezi z ukrepi 
na podlagi oblikovanja profilov v skladu s 
členom 20;
e) ne sprejme notranjih politik ali ne 
izvede ustreznih ukrepov za zagotavljanje 
in dokazovanje skladnosti v skladu s 
členi 22, 23 in 30;
f) ne imenuje predstavnika v skladu s 
členom 25; 
g) obdeluje ali da navodilo za obdelavo 
osebnih podatkov in pri tem krši 
obveznosti v zvezi z obdelavo v imenu 
upravljavca v skladu s členoma 26 in 27;
h) nadzornega organa ali posameznika, 
na katerega se nanašajo osebni podatki, 
ne opozori ali ne obvesti o kršitvi varnosti 
osebnih podatkov v skladu s členoma 31 
in 32 oziroma to obvestilo ni pravočasno 
ali popolno;
i) ne izvede ocene učinka o varstvu 
podatkov ali obdeluje osebne podatke brez 
predhodne odobritve ali predhodnega 
posvetovanja z nadzornim organom v 
skladu s členoma 33 in 34;
j) ne imenuje uradne osebe za varstvo 
podatkov ali ne zagotovi pogojev za 
opravljanje nalog v skladu s členi 35, 36 
in 37;
k) zlorabi pečat ali označbo za varstvo 
podatkov v smislu člena 39;
l) izvede ali naroči prenos podatkov v 
tretjo državo ali mednarodno 
organizacijo, ki ga ne dovoljuje noben 
sklep o ustreznosti ali ustrezni zaščitni 
ukrepi, ali z odstopanjem od členov 40 do 
44;
m) ne upošteva odredbe ali začasne ali 
dokončne prepovedi obdelave ali 
prekinitve prenosa podatkov s strani 
nadzornega organa v skladu s 
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členom 53(1);
n) ne izpolni obveznosti glede pomoči ali 
odgovora ali zagotavljanja relevantnih 
informacij ali odobritve dostopa v prostore 
nadzornemu organu v skladu s 
členom 28(3), členom 29, členom 34(6) in 
členom 53(2);
o) ne upošteva pravil glede varovanja 
poklicne molčečnosti v skladu s 
členom 84.
7. Komisija je v skladu s členom 86 
pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov, s katerimi ob upoštevanju meril iz 
odstavka 2 posodobi zneske upravnih 
kazni iz odstavkov 4, 5 in 6.

Predlog spremembe 181
Predlog uredbe

Člen 80 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice določijo izjeme ali 
odstopanja od določb o splošnih načelih iz 
poglavja II, pravicah posameznikov, na 
katere se nanašajo osebni podatki, iz 
poglavja III, upravljavcu in obdelovalcu 
iz poglavja IV, prenosu osebnih podatkov 
v tretje države in mednarodne organizacije
iz poglavja V, neodvisnih nadzornih 
organih iz poglavja VI ter sodelovanju in 
skladnosti iz poglavja VII za obdelavo 
osebnih podatkov, ki se izvaja zgolj v 
novinarske namene ali zaradi umetniškega 
ali literarnega izražanja, da bi uskladile 
pravico do varstva osebnih podatkov s 
pravili, ki urejajo pravico do svobode 
izražanja.

1. Poglavje II (splošna načela),
poglavje III (pravice posameznikov, na 
katere se nanašajo osebni podatki),
poglavje IV (upravljavec in obdelovalec), 
poglavje V (prenos osebnih podatkov v 
tretje države in mednarodne organizacije), 
poglavje VI (neodvisni nadzorni organi), 
poglavje VII (sodelovanje in skladnost) ter 
členi 73, 74, 76 in 79 poglavja VIII 
(pravna sredstva, odgovornost in sankcije) 
se ne uporabljajo za obdelavo osebnih 
podatkov, ki se izvaja v novinarske namene 
ali zaradi umetniškega ali literarnega 
izražanja, da bi uskladile pravico do 
varstva osebnih podatkov s pravili, ki 
urejajo pravico do svobode izražanja.

Obrazložitev

Novi osnutek zakonodaje o varstvu podatkov je v obliki uredbe in se torej neposredno 
uporablja. Če se pravo o varstvu podatkov uporablja neposredno, se mora neposredno 
uporabljati tudi izjema v zvezi s svobodo tiska. Sedanja raven varstva se ne bi smela znižati 
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zaradi izvajanja držav članic. Poleg tega bi bilo treba izjemo razširiti na člene 73, 74, 76 in 
79 poglavja VIII (o pravnih sredstvih, odgovornosti in sankcijah), saj ti členi vsebujejo nove 
elemente, ki močno presegajo to, kar je predvideno v sedanji direktivi, in niso primerni za 
novinarske dejavnosti ali resno ogrožajo svobodo tiska. Beseda „zgolj“ ogroža pravno 
varnost, saj ustvarja potencialno veliko vrzel, ki zmanjšuje učinkovitost določbe tega člena. 

Predlog spremembe 182
Predlog uredbe

Člen 80 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Predlog spremembe 183
Predlog uredbe

Člen 80 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 80a
Obdelava osebnih podatkov in načelo 

dostopa javnosti do uradnih dokumentov
Osebne podatke v dokumentih, ki jih ima 
javni organ ali ustanova, lahko ta organ 
ali ustanova razkrije v skladu z 
zakonodajo države članice, ki ureja dostop 
javnosti do uradnih dokumentov in 
usklajuje pravico do varstva osebnih 
podatkov z načelom dostopa javnosti do 
uradnih dokumentov.

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.



PE494.710v02-00 96/103 AD\930359SL.doc

SL

Predlog spremembe 184
Predlog uredbe

Člen 81 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija je v skladu s členom 87 
pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov, s katerimi podrobneje določi druge 
javne interese na področju javnega 
zdravja, kakor je navedeno v točki (b) 
odstavka 1, ter merila in zahteve za 
zaščitne ukrepe za obdelavo osebnih 
podatkov v namene iz odstavka 1.

črtano

Obrazložitev

Naš edini ugovor zoper to določbo je povezan s prenosom pooblastil na Komisijo v skladu z 
odstavkom 3.  To pooblastilo po našem mnenju presega sprejemljive meje za zakonodajno 
pooblastilo, omenjena vprašanja pa bi bilo treba ustrezno obravnavati v tem instrumentu, 
bodisi zdaj ali v obliki poznejših predlogov sprememb, ki so morda potrebni za zagotovitev 
učinkovitosti tega instrumenta tudi v prihodnosti.

Predlog spremembe 185
Predlog uredbe

Člen 82 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Obrazložitev

Prenos pooblastil na Komisijo v skladu z odstavkom 3 je pretiran, navedene ukrepe pa bi bilo 
treba ustrezno izvesti v skladu z obstoječim obsegom pooblastil.
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Predlog spremembe 186
Predlog uredbe

Člen 83 – odstavek 1 – uvodno besedilo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. V mejah te uredbe se lahko osebni 
podatki obdelujejo v zgodovinske, 
statistične ali znanstvenoraziskovalne 
namene samo, če:

1. V mejah te uredbe se lahko osebni 
podatki obdelujejo v zgodovinske, 
statistične ali znanstvenoraziskovalne 
namene ter za predhodne uradne ali 
upravne preiskave za ugotovitev 
očetovstva nezakonskega otroka samo, če:

Obrazložitev

Da bi omogočili preiskave za ugotovitev očetovstva nezakonskega otroka po kraji ali 
ugrabitvi dojenčkov, predlagamo dopolnitev prvega odstavka, da bi jasno določal zakonitost 
postopkov, sproženih za namen takih preiskav.

Predlog spremembe 187
Predlog uredbe

Člen 83 – odstavek 1 – točka (a) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) teh namenov ni mogoče kako drugače 
uresničiti z obdelavo podatkov, ki ne 
omogoča ali več ne omogoča identifikacije 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki;

(a) teh namenov ni mogoče razumno 
doseči z obdelavo podatkov, ki ne 
omogoča ali več ne omogoča identifikacije 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki; ter

Predlog spremembe 188
Predlog uredbe

Člen 83 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) se podatki, ki omogočajo povezavo 
informacij z določenim ali določljivim 
posameznikom, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, hranijo ločeno od drugih 
informacij, če se ti nameni lahko uresničijo 

(b) se podatki, ki omogočajo povezavo 
informacij z določenim ali določljivim 
posameznikom, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, hranijo ločeno od drugih 
informacij, če se ti nameni lahko uresničijo 
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na tak način. na tak način.

Osebni podatki, ki se obdelujejo kot del 
predhodne uradne ali upravne preiskave 
za ugotovitev očetovstva nezakonskega 
otroka, se razkrijejo le posameznikom, na 
katere se nanašajo osebni podatki, če in 
kadar je to primerno ter brez poseganja v 
kakršne koli predpisane kazenske 
postopke.  

Obrazložitev

Da bi omogočili preiskave za ugotovitev očetovstva nezakonskega otroka po kraji ali 
ugrabitvi dojenčkov, bi bilo treba prvemu delu dodati ta zadnji odstavek, s čimer bi se 
zagotovilo ustrezno varstvo zaupnosti osebnih podatkov, ki se uporabljajo za namen 
predhodnih sodnih ali upravnih preiskav, tako da bi se razkrili le, če in kadar je to zakonsko 
dopustno.

Predlog spremembe 189
Predlog uredbe

Člen 83 – odstavek 2 – uvodno besedilo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Organi, ki opravljajo zgodovinske, 
statistične ali znanstvene raziskave, lahko 
osebne podatke objavijo ali kako drugače 
javno razkrijejo samo, če je:

2. Organi, ki opravljajo zgodovinske, 
statistične ali znanstvene raziskave ali 
raziskave s podatki v združeni obliki, 
lahko osebne podatke objavijo ali kako 
drugače javno razkrijejo samo, če je:

Predlog spremembe 190
Predlog uredbe

Člen 83 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Nadaljnja obdelava podatkov za 
namene zgodovinskih, statističnih ali 
znanstvenih raziskav ali raziskav s podatki 
v združeni obliki se ne šteje za 
nezdružljivo v skladu s točko (b) člena 5, 
če:
(a) za obdelavo podatkov veljajo pogoji in 
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jamstva iz tega člena; ter
(b) obdelava upošteva vso drugo zadevno 
zakonodajo.

Obrazložitev

Zdi se, da sedanji predlog člena 83 dovoljuje obdelavo določljivih podatkov o zdravju v 
raziskovalne namene brez privolitve. Edini zaščitni ukrep (da je treba določljive podatke 
ločevati in da lahko raziskovalci uporabljajo določljive podatke le, če raziskave ni mogoče 
uresničiti z nedoločljivimi podatki) bistveno zmanjšuje varstvo podatkov o zdravju. Obstaja 
tveganje, da bo sedanji predlog omogočil raziskovalcem uporabo določljivih podatkov brez 
privolitve.

Predlog spremembe 191
Predlog uredbe

Člen 83 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija je v skladu s členom 86 
pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov, s katerimi podrobneje določi merila 
in zahteve za obdelavo osebnih podatkov 
za namene iz odstavkov 1 in 2 ter 
morebitne potrebne omejitve glede pravic 
do obveščenosti posameznika, na katerega 
se nanašajo osebni podatki, in njegovega 
dostopa, ter podrobneje določi pogoje in 
zaščitne ukrepe za pravice posameznika, 
na katerega se nanašajo osebni podatki, v 
teh okoliščinah.

črtano

Predlog spremembe 192
Predlog uredbe

Člen 85 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Cerkve in verska združenja, ki 
uporabljajo celovita pravila v skladu z 
odstavkom 1, zagotovijo ustanovitev 
neodvisnega nadzornega organa v skladu s 
poglavjem VI te uredbe.

2. Cerkve in verska združenja, ki 
uporabljajo celovita pravila v skladu z 
odstavkom 1, zagotovijo ustanovitev 
neodvisnega nadzornega organa v skladu s 
poglavjem VI te uredbe ali pridobijo 
potrdilo, potrebno za postopke, zahtevane 
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v členu 39.

Obrazložitev

Namesto določbe, ki zahteva ustanovitev neodvisnega nadzornega organa, bi bila ustrezna 
tudi zahteva glede pridobitve potrdila, zlasti v primeru manj premožnih verskih skupnosti.

Predlog spremembe 193

Predlog uredbe
Člen 86 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 194

Predlog uredbe
Člen 86 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Evropski parlament ali Svet lahko kadar 
koli prekliče pooblastilo iz člena 6(5),
člena 8(3), člena 9(3), člena 12(5),
člena 14(7), člena 15(3), člena 17(9), 
člena 20(6), člena 22(4), člena 23(3), 
člena 26(5), člena 28(5), člena 30(3),
člena 31(5), člena 32(5), člena 33(6), 
člena 34(8), člena 35(11), člena 37(2), 
člena 39(2), člena 43(3), člena 44(7), 
člena 79(6), člena 81(3), člena 82(3) in
člena 83(3). S sklepom o preklicu preneha 
veljati pooblastilo iz navedenega sklepa.

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

Uradnem listu Evropske unije ali na 
poznejši datum, ki je v njem naveden.
Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih 
delegiranih aktov.

Predlog spremembe 195

Predlog uredbe
Člen 86 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 196

Predlog uredbe
Člen 86 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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