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Predlog spremembe 72
David Casa

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.

Or. en

Predlog spremembe 73
David Casa

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(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 
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lajšanje prostega pretoka podatkov v Uniji
ter prenosa v tretje države in mednarodne 
organizacije, pri čemer je treba zagotoviti 
visoko raven varstva osebnih podatkov.

potrebe po lajšanju prostega pretoka 
podatkov v Uniji, zanesljivem prenosu v 
tretje države in mednarodne organizacije
ter po zagotavljanju visoke ravni varstva 
osebnih podatkov.

Or. en

Predlog spremembe 74
Sajjad Karim

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(25) Privolitev bi morala biti dana izrecno s 
katero koli ustrezno metodo, ki omogoča 
prostovoljno dano posebno in informirano 
izjavo volje posameznika, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, tj. z izjavo ali 
jasnim pritrdilnim dejanjem takega 
posameznika, kar zagotavlja, da 
posamezniki vedo, da dajejo privolitev za 
obdelavo osebnih podatkov, vključno s 
tem, da ob obisku spletne strani na 
internetu označijo okence, ali s katero koli 
drugo izjavo ali ravnanjem, ki s tem v 
zvezi jasno kaže privolitev takega 
posameznika v predlagano obdelavo 
njegovih osebnih podatkov. 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.

Or. en
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Obrazložitev

Ne bi smeli biti naklonjeni uvedbi preveč predpisovalnih zahtev za privolitev s to uredbo. S 
predlogom spremembe se skušata zagotoviti nadaljnja uporaba domnevne privolitve in 
obdelava v skladu z Direktivo 2002/58/ES z uporabo ustreznih nastavitev v brskalniku ali 
drugih aplikacijah (gl. uvodno izjavo 66 Direktive 136/2009/ES).

Predlog spremembe 75
Sajjad Karim

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

V primeru upravljavca, ki je tudi obdelovalec, ni preveč smiselno uporabljati različne 
preskuse za ugotavljanje, kateri regulator je pristojen za organizacijo. S tem predlogom 
spremembe se zagotovi, da lahko upravljavci izkoristijo vse koristi sistema „vse na enem 
mestu“.
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Predlog spremembe 76
Rebecca Taylor

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(27) Glavni sedež upravljavca in/ali 
obdelovalca v Uniji bi moral biti določen v 
skladu z objektivnimi merili ter bi moral 
pomeniti učinkovito in dejansko izvajanje 
dejavnosti obdelave osebnih podatkov, ki 
glavne odločitve glede namenov, pogojev 
in sredstev za obdelavo določajo prek 
ustaljenih režimov. To merilo velja tako za 
upravljavce kot za obdelovalce osebnih 
podatkov in 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 same po sebi ne pomenijo 
glavnega sedeža in zato niso odločujoče 
merilo za matično podjetje.

Or. en

Obrazložitev

Upoštevati je treba tako upravljavca kot obdelovalca podatkov, saj bo to zagotovilo 
doslednost in pravno jasnost pri uporabi meril.

Predlog spremembe 77
Marielle Gallo

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, 

(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, 
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pogojev in sredstev za obdelavo določajo 
prek ustaljenih režimov. To merilo ne bi 
smelo biti odvisno od tega, ali se obdelava 
osebnih podatkov v tem kraju dejansko 
izvaja; prisotnost in uporaba tehničnih 
sredstev in tehnologij za obdelavo osebnih 
podatkov ali dejavnosti obdelave sami po 
sebi ne pomenijo glavnega sedeža in zato 
niso odločujoče merilo za matično 
podjetje. Glavni sedež obdelovalca bi 
moral biti kraj njegove osrednje uprave v 
Uniji.

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 same po 
sebi ne pomenijo glavnega sedeža in zato 
niso odločujoče merilo za matično 
podjetje.

Or. fr

Predlog spremembe 78
Evelyn Regner

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29 a) Osebne podatke delavcev, zlasti 
občutljive podatke o političnem 
prepričanju ter članstvu ali dejavnostih v 
sindikatih, bi bilo treba varovati v skladu s 
členi 8, 12 in 28 Listine Evropske unije o 
temeljnih pravicah ter členoma 8 in 11 
Evropske konvencije o človekovih 
pravicah, podjetja pa teh podatkov v 
nobenem primeru ne bi smela uporabljati 
za uvrščanje delavcev na tako imenovane 
„črne sezname“, ki jih posredujejo 
drugim podjetjem z namenom izvajanja 
diskriminacije proti določenim delavcem.

Or. de

Predlog spremembe 79
Eva Lichtenberger
v imenu skupine Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 80
Eva Lichtenberger
v imenu skupine Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Predlog uredbe
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) Privolitev ne bi smela pomeniti (34) Privolitev ne bi smela pomeniti 
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veljavne pravne podlage za obdelavo 
osebnih podatkov, če obstaja očitno 
neravnovesje med posameznikom, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, in 
upravljavcem. To velja zlasti, kadar je 
posameznik, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, odvisen od upravljavca, 
med drugim, kadar osebne podatke 
zaposlenega v okviru zaposlitve obdeluje 
delodajalec. Kadar je upravljavec javni 
organ, bi neravnovesje obstajalo samo v 
primeru posebnih postopkov obdelave 
podatkov, ko lahko javni organ s svojimi 
zadevnimi javnimi pooblastili uvede 
obveznost in se ob upoštevanju interesa 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, za privolitev ne more šteti, 
da je dana prostovoljno.

veljavne pravne podlage za obdelavo 
osebnih podatkov, če obstaja očitno 
neravnovesje med posameznikom, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, in 
upravljavcem. To velja zlasti, kadar je 
posameznik, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, odvisen od upravljavca, 
med drugim, kadar osebne podatke 
zaposlenega v okviru zaposlitve obdeluje 
delodajalec ali kadar ima upravljavec 
veliko tržno moč v zvezi z nekaterimi 
proizvodi ali storitvami in kadar se ti 
proizvodi ali storitve zagotavljajo na 
podlagi privolitve v obdelavo osebnih 
podatkov, ali kadar enostranska in 
nebistvena sprememba storitve 
posamezniku, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, ne daje druge možnosti, 
kot da sprejme to spremembo ali opusti 
spletni vir, v katerega je vložil veliko časa.
Kadar je upravljavec javni organ, bi 
neravnovesje obstajalo samo v primeru 
posebnih postopkov obdelave podatkov, ko 
lahko javni organ s svojimi zadevnimi 
javnimi pooblastili uvede obveznost in se 
ob upoštevanju interesa posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, za 
privolitev ne more šteti, da je dana 
prostovoljno.

Or. en

Obrazložitev

Many social media sites lead users to invest significant time and energy in developing online 
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 
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 81
Eva Lichtenberger
v imenu skupine Verts/ALE
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Evelyn Regner, Françoise Castex

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.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. This exception, as proposed by the European Commission, 
grants a very wide exception to data controllers to process data if they feel justified in 
undertaking such processing. This risks creating legal uncertainty and barriers to the single 
market. The European Data Protection Board should establish guidelines for acceptable 
“legitimate interests” in this context.
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Predlog spremembe 82
Marielle Gallo

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.

Or. fr

Predlog spremembe 83
Tadeusz Zwiefka

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 

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

posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, ga je treba obvestiti tudi o 
tem, ali je dolžan predložiti podatke, in o 
posledicah, če takih podatkov ne predloži.

Or. pl

Predlog spremembe 84
Tadeusz Zwiefka

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 
poznavanja zlasti namenov obdelave 
podatkov, obdobja obdelave ali, če to ni 
mogoče, meril, uporabljenih za določitev 
tega obdobja, prejemnikov podatkov, 
logike podatkov, ki se obdelujejo, in 
možnih posledic obdelave ter do pridobitve 
sporočila o tem, vsaj v primerih, kadar 
podatki temeljijo na oblikovanju profilov.
Ta pravica ne bi smela škodljivo vplivati 
na pravice in svoboščine drugih, vključno s 
poslovnimi skrivnostmi ali intelektualno 
lastnino, in predvsem na avtorske pravice, 
ki ščitijo programsko opremo. Vendar pa to 
ne sme povzročiti, da se posamezniku, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, 
zavrnejo vse informacije.

Or. pl

Predlog spremembe 85
Rebecca Taylor
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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 v zgodovinske, 
statistične in znanstvenoraziskovalne 
namene ali 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.

Or. en

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 
namene iz člena 81(a).
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Predlog spremembe 86
Françoise Castex

Predlog uredbe
Uvodna izjava 55

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(55) Za okrepitev nadzora nad lastnimi 
podatki in pravice do dostopa bi morali 
imeti posamezniki, na katere se nanašajo 
osebni podatki, pravico, da pridobijo
podatke, 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.

Or. en

Predlog spremembe 87
Eva Lichtenberger
v imenu skupine Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

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, 

(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, 
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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.

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

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 88
Klaus-Heiner Lehne

Predlog uredbe
Uvodna izjava 58

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(58) Vsaka fizična oseba bi morala imeti 
pravico, da ni predmet ukrepa, ki temelji na 
oblikovanju profilov s samodejno 

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

in ki ima pravne učinke v zvezi s fizično 
osebo ali nanjo znatno vpliva. Dejanski 
učinki bi morali biti po intenzivnosti 
primerljivi s pravnimi učinki, da bi bili 
vključeni v to določbo. To ne velja za 
ukrepe, povezane s komercialnim 
sporočanjem, na primer na področju 
upravljanja odnosov s strankami ali 
pridobivanja strank. Vendar bi moral biti 
ukrep, ki temelji na oblikovanju profilov s
samodejno obdelavo in ki ima pravne 
učinke v zvezi s fizično osebo ali nanjo 
znatno vpliva, dovoljen, kadar ga izrecno 
dovoljuje zakon, kadar je sprejet med 
sklepanjem ali izvrševanjem pogodbe ali 
kadar je posameznik, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, dal privolitev. V 
vsakem primeru bi morali za take postopke 
veljati ustrezni zaščitni ukrepi, vključno s 
posebnim obveščanjem posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, in 
pravico do človeškega posredovanja, 
veljati pa bi moralo tudi, da se tak ukrep ne 
sme nanašati na otroka.

Or. en

Predlog spremembe 89
Rebecca Taylor

Predlog uredbe
Uvodna izjava 58

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(58) Vsak posameznik, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, bi moral imeti 
pravico, da ni predmet ukrepa, ki temelji na 
oblikovanju profilov s samodejno obdelavo
in ki ima negativne pravne učinke v zvezi 
s temeljnimi pravicami in svoboščinami te 
fizične osebe ali na posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, 
bistveno negativno vpliva. Vendar bi moral 
biti tak ukrep dovoljen, kadar ga izrecno 
dovoljuje zakon, kadar je sprejet med 
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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.

sklepanjem ali izvrševanjem pogodbe ali 
kadar je posameznik, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, dal privolitev. V 
vsakem primeru bi morali za take postopke 
veljati ustrezni zaščitni ukrepi, vključno s 
posebnim obveščanjem posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, in 
pravico do človeškega posredovanja, 
veljati pa bi moralo tudi, da se tak ukrep ne 
sme nanašati na otroka.

Or. en

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 90
Eva Lichtenberger
v imenu skupine Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Predlog uredbe
Uvodna izjava 58

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(58) Vsaka fizična oseba bi morala imeti 
pravico, da ni predmet ukrepa, ki temelji na 
oblikovanju profilov s samodejno 
obdelavo. Vendar bi moral biti vsak 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. Taka obdelava 
predvsem nikoli ne sme namerno ali 
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nenamerno povzročiti diskriminacije 
posameznikov, na katere se nanašajo 
osebni podatki, na podlagi rasnega ali 
etničnega porekla, političnega 
prepričanja, vere ali prepričanja, članstva 
v sindikatu ali spolne usmerjenosti. Glede 
na tveganje diskriminacije se taka 
obdelava ne bi smela uporabljati za 
predvidevanje zelo redkih značilnosti.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 91
Sajjad Karim

Predlog uredbe
Uvodna izjava 65

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(65) Za dokaz skladnosti s to uredbo bi 
moral upravljavec ali obdelovalec

(65) Za dokaz skladnosti s to uredbo bi 
moral upravljavec ali obdelovalec ohraniti 
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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.

ustrezne informacije o glavnih 
kategorijah izvedene obdelave. Komisija 
bi morala uvesti enotno obliko za 
dokumentiranje teh informacij v Uniji. 
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.

Or. en

Obrazložitev

Za učinkovito varstvo podatkov morajo imeti organizacije ustrezno dokumentirano, da 
poznajo postopke obdelave podatkov; vzdrževanje dokumentacije za vse postopke obdelave pa 
predstavlja nesorazmerno breme. Dokumentacija bi morala biti namesto zadostitvi 
birokratskih potreb namenjena pomoči upravljavcem in obdelovalcem pri izpolnjevanju 
njihovih obveznosti.

Predlog spremembe 92
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

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 

(67) Kršitev varnosti osebnih podatkov 
lahko, če se ne obravnava ustrezno in 
pravočasno, zadevnemu posamezniku 
povzroči veliko gospodarsko izgubo in 
družbeno škodo, vključno z zlorabo 
identitete. Zato bi moral upravljavec, ko 
ugotovi, da je prišlo do take kršitve, o tej 
kršitvi nemudoma, po možnosti v 72 urah, 
obvestiti nadzorni organ. Če tega ni 
mogoče storiti v 72 urah, je treba obvestilu 
priložiti pojasnilo razlogov za zamudo.
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 
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domnevati, da škodljivo vpliva na osebne 
podatke ali zasebnost posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, kadar 
lahko vodi na primer do kraje ali zlorabe 
identitete, fizične škode, hudega 
poniževanja ali okrnitve ugleda. Obvestilo 
bi moralo vsebovati opis narave kršitve 
varnosti osebnih podatkov in priporočila za 
zadevnega posameznika za ublažitev 
morebitnih škodljivih učinkov.
Posamezniki, na katere se nanašajo osebni 
podatki, bi morali biti obveščeni, kakor 
hitro je to razumno mogoče, v tesnem 
sodelovanju z nadzornim organom in ob 
upoštevanju smernic, ki jih je podal 
nadzorni organ ali drugi ustrezni organi
(npr. organi kazenskega pregona). Da bi 
lahko posamezniki, na katere se nanašajo 
osebni podatki, ublažili neposredno 
nevarnost nastanka škode, je treba take 
posameznike obvestiti nemudoma, potreba 
po izvajanju ustreznih ukrepov za 
preprečevanje nadaljnjih ali podobnih 
kršitev varnosti osebnih podatkov pa bi 
lahko upravičila daljšo zamudo.

domnevati, da škodljivo vpliva na osebne 
podatke ali zasebnost posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, kadar 
lahko vodi na primer do kraje ali zlorabe 
identitete, fizične škode, hudega 
poniževanja ali okrnitve ugleda. Obvestilo 
bi moralo vsebovati opis narave kršitve 
varnosti osebnih podatkov in priporočila za 
zadevnega posameznika za ublažitev 
morebitnih škodljivih učinkov.
Posamezniki, na katere se nanašajo osebni 
podatki, bi morali biti obveščeni, kakor 
hitro je to razumno mogoče, v tesnem 
sodelovanju z nadzornim organom in ob 
upoštevanju smernic, ki jih je podal 
nadzorni organ ali drugi ustrezni organi
(npr. organi kazenskega pregona). Da bi 
lahko posamezniki, na katere se nanašajo 
osebni podatki, ublažili neposredno 
nevarnost nastanka škode, je treba take 
posameznike obvestiti nemudoma, potreba 
po izvajanju ustreznih ukrepov za 
preprečevanje nadaljnjih ali podobnih 
kršitev varnosti osebnih podatkov pa bi 
lahko upravičila daljšo zamudo.

Or. pl

Predlog spremembe 93
Françoise Castex

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 

(67) Kršitev varnosti osebnih podatkov 
lahko, če se ne obravnava ustrezno in 
pravočasno, zadevnemu posamezniku 
povzroči veliko gospodarsko izgubo in 
družbeno škodo, vključno z zlorabo 
identitete. Zato bi moral upravljavec, ko 
ugotovi, da je prišlo do take kršitve, o tej 
kršitvi nemudoma, po možnosti v 72 urah, 
obvestiti nadzorni organ. Če tega ni 
mogoče storiti v 72 urah, je treba obvestilu 
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priložiti pojasnilo razlogov za zamudo.
Posameznike, pri katerih bi take kršitve 
lahko škodljivo vplivale na njihove osebne 
podatke, bi bilo treba o tem nemudoma 
obvestiti, da bi lahko sprejeli potrebne 
varnostne ukrepe. Za kršitev je treba 
domnevati, da škodljivo vpliva na osebne 
podatke ali zasebnost posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, kadar 
lahko vodi na primer do kraje ali zlorabe 
identitete, fizične škode, hudega 
poniževanja ali okrnitve ugleda. Obvestilo 
bi moralo vsebovati opis narave kršitve 
varnosti osebnih podatkov in priporočila za 
zadevnega posameznika za ublažitev 
morebitnih škodljivih učinkov.
Posamezniki, na katere se nanašajo osebni 
podatki, bi morali biti obveščeni, kakor 
hitro je to razumno mogoče, v tesnem 
sodelovanju z nadzornim organom in ob 
upoštevanju smernic, ki jih je podal 
nadzorni organ ali drugi ustrezni organi
(npr. organi kazenskega pregona). Da bi 
lahko posamezniki, na katere se nanašajo 
osebni podatki, ublažili neposredno 
nevarnost nastanka škode, je treba take 
posameznike obvestiti nemudoma, potreba 
po izvajanju ustreznih ukrepov za 
preprečevanje nadaljnjih ali podobnih 
kršitev varnosti osebnih podatkov pa bi 
lahko upravičila daljšo zamudo.

priložiti pojasnilo razlogov za zamudo.
Posameznike, pri katerih bi take kršitve 
lahko škodljivo vplivale na njihove osebne 
podatke, bi bilo treba o tem nemudoma 
obvestiti, da bi lahko sprejeli potrebne 
varnostne ukrepe. Za kršitev je treba 
domnevati, da škodljivo vpliva na osebne 
podatke ali zasebnost posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, kadar 
lahko vodi na primer do kraje ali zlorabe 
identitete, fizične škode, hudega 
poniževanja ali okrnitve ugleda. Obvestilo 
bi moralo vsebovati opis narave kršitve 
varnosti osebnih podatkov in priporočila za 
zadevnega posameznika za ublažitev 
morebitnih škodljivih učinkov.
Posamezniki, na katere se nanašajo osebni 
podatki, bi morali biti obveščeni, kakor 
hitro je to razumno mogoče, v tesnem 
sodelovanju z nadzornim organom in ob 
upoštevanju smernic, ki jih je podal 
nadzorni organ ali drugi ustrezni organi
(npr. organi kazenskega pregona). Da bi 
lahko posamezniki, na katere se nanašajo 
osebni podatki, ublažili neposredno 
nevarnost nastanka škode, je treba take 
posameznike obvestiti nemudoma, potreba 
po izvajanju ustreznih ukrepov za 
preprečevanje nadaljnjih ali podobnih 
kršitev varnosti osebnih podatkov pa bi 
lahko upravičila daljšo zamudo.

Or. en

Predlog spremembe 94
Françoise Castex

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 

(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 
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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.

podatkov. Posledično bi moral biti prenos 
osebnih podatkov v navedeno tretjo državo 
prepovedan. Prepoved velja tudi za države, 
za katere je Evropska komisija že 
ugotovila, da nimajo ustrezne ravni 
varstva podatkov. V takem primeru bi 
moralo biti predvideno posvetovanje med 
Komisijo in takimi tretjimi državami ali 
mednarodnimi organizacijami.

Or. en

Predlog spremembe 95
József Szájer

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
pregon kaznivih dejanj.

Or. en

Predlog spremembe 96
Cecilia Wikström, Rebecca Taylor

Predlog uredbe
Uvodna izjava 121 a (novo)
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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.

Or. en

Predlog spremembe 97
Eva Lichtenberger
v imenu skupine Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

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.

Or. en

Obrazložitev

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



PE500.695v01-00 24/218 AM\920534SL.doc

SL

Predlog spremembe 98
Françoise Castex

Predlog uredbe
Uvodna izjava 129

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(129) Da se dosežejo cilji te uredbe, in 
sicer da se zaščitijo temeljne pravice in 
svoboščine fizičnih oseb in zlasti njihova 
pravica do varstva osebnih podatkov, ter da 
se zagotovi prosti pretok osebnih podatkov 
v Uniji, bi bilo treba na Komisijo prenesti 
pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije. Delegirane akte bi bilo treba sprejeti 
zlasti glede določanja meril in pogojev v 
zvezi s privolitvijo otroka; 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; meril in zahtev glede 
odgovornosti upravljavca ter glede 
vgrajenega varstva podatkov; obdelovalca;
meril in zahtev za beleženje in varnost 
obdelave; imenovanja in nalog uradne 
osebe za varstvo podatkov; 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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ravnanja; meril in zahtev za mehanizme za 
potrjevanje; meril in zahtev za prenose na 
podlagi zavezujočih poslovnih pravil;
odstopanj za prenose; upravnih sankcij; 
obdelave v zdravstvene namene; obdelave 
v okviru zaposlitve ter obdelave v 
zgodovinske, statistične in 
znanstvenoraziskovalne namene. Zlasti je 
pomembno, da Komisija pri svojem 
pripravljalnem delu opravi ustrezna 
posvetovanja, vključno na ravni 
strokovnjakov. Komisija bi morala pri 
pripravi in oblikovanju delegiranih aktov 
zagotoviti, da so ustrezni dokumenti 
Evropskemu parlamentu in Svetu 
predloženi istočasno, pravočasno in na 
ustrezen način.

Or. en

Predlog spremembe 99
Françoise Castex

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 

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

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. Ta pooblastila bi bilo treba 
izvajati v skladu z Uredbo (EU) 
št. 182/2011 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi 
splošnih pravil in načel, na podlagi katerih 
države članice nadzirajo izvajanje 
izvedbenih pooblastil Komisije46. V zvezi s 
tem bi morala Komisija sprejeti posebne 
ukrepe za mikro-, mala in srednje velika 
podjetja.

Or. en

Predlog spremembe 100
Antonio López-Istúriz White

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. es

Obrazložitev

Entendemos, sin embargo, que a través del proyecto de Directiva (2012/0010 (COD)) 
deberían establecerse las oportunas salvaguardas para asegurar que las garantías asociadas 
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al tratamiento de datos en relación con el terrorismo y el crimen organizado no puedan 
utilizarse en contra de los intereses del Estado democrático de derecho. De esta manera todo 
lo relativo al crimen organizado y terrorismo sería objeto de un tratamiento especial en el 
que se incluirían los mecanismos de seguridad necesarios. Por otro lado, las instituciones y 
organismos de la Unión no deberían quedar completamente al margen del Reglamento. Si lo 
que se pretende con este instrumento es establecer con carácter uniforme para toda la Unión 
el núcleo de los principios y garantías asociados al tratamiento de datos de carácter 
personal, la exclusión de las instituciones europeas alienta, por lo menos formalmente, la 
idea de que existen dos regímenes jurídicos separados: el de los Estados Miembros y el de la 
Unión; y siendo así que no existe razón alguna por la cual los principios básicos no sean 
aplicables a ambos, estimamos que sería más pertinente establecer una regulación uniforme 
tanto para unos como para los otros, sin perjuicio de que pueda subsistir un marco jurídico 
parcial, separado, destinado únicamente a regular aquellas especificidades estrictamente 
necesarias para la instituciones europeas; especificidades que en todo caso deberían respetar 
el núcleo esencial de derechos y garantías que constituyen una de las razones de ser del 
sistema de protección de datos personales, contenidos en la propuesta de Reglamento.

Predlog spremembe 101
Antonio López-Istúriz White

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;

Or. es

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 102
Sajjad Karim

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka e a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) ki so bili anonimizirani.

Or. en

Obrazložitev

Anonimizirani podatki kot taki niso osebni podatki.

Predlog spremembe 103
Antonio López-Istúriz White

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. es

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 104
Françoise Castex, Arlene McCarthy, Evelyn Regner

Predlog uredbe
Člen 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 3a
Ta uredba se uporablja za obdelavo 
osebnih podatkov posameznikov, na 
katere se nanašajo ti podatki in ki ne 
prebivajo v Uniji, ki jo izvaja upravljavec 
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ali obdelovalec s sedežem v Uniji pri 
gospodarskih dejavnostih v tretjih 
državah.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 105
Sajjad Karim

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 enolično –
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
imena, 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. Če 
identifikacija zahteva nesorazmerno 
veliko časa, napora ali materialnih 
sredstev, se fizična oseba ne obravnava 
kot določljiva;

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 106
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

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
ali pravno osebo; določena oseba je oseba, 
ki je neposredno ali posredno določljiva s 
sredstvi, za katera se razumno pričakuje, da 
jih bo uporabil upravljavec ali vsaka druga 
fizična oseba, kadar uporaba takih 
sredstev ne zahteva pretiranih stroškov, 
preveč časa in sprejetja nesorazmernih 
ukrepov;

Or. pl

Predlog spremembe 107
Eva Lichtenberger
v imenu skupine Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

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 

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

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

Or. en

Obrazložitev

Za učinkovito zagotavljanje varstva je pomembno, da izraza „osebni podatki“ in 
„posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki“, nista preozko opredeljena. Uredba bi 
se morala jasno uporabljati za podatke, ki omogočajo le „izločanje“, prav tako bi bilo treba 
pojasniti, da bi bilo treba spletne identifikatorje v večini primerov šteti za osebne podatke. 
Ker tehnologija nenehno napreduje, bodo pristopi k deanonimizaciji čedalje bolj dovršeni. 
Široka opredelitev „osebnih podatkov“ in „posameznikov, na katere se nanašajo osebni 
podatki“ je bistvena za varstvo, odporno na izzive prihodnosti.

Predlog spremembe 108
Klaus-Heiner Lehne

Predlog uredbe
Člen 4 – točka 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) „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;

Or. en
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Predlog spremembe 109
Marielle Gallo

Predlog uredbe
Člen 4 – točka 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) „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;

Or. fr

Predlog spremembe 110
Sajjad Karim

Predlog uredbe
Člen 4 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) „obdelava“ pomeni vsak postopek ali 
niz postopkov, ki se izvajajo v zvezi z 
osebnimi podatki ali nizi osebnih 
podatkov s samodejnimi sredstvi ali brez
njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, 
strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje 
ali predelava, iskanje, vpogled, uporaba, 
razkritje s posredovanjem, širjenje ali 
drugačno omogočanje dostopa, 
prilagajanje ali kombiniranje, izbris ali 
uničenje;

(3) „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;

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 111
Sajjad Karim

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, ali da bi takšen pripis 
zahteval nesorazmeren časovni vložek;

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 112
Eva Lichtenberger
v imenu skupine Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Predlog uredbe
Člen 4 – točka 3 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) „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 
pri delu, ekonomskega položaja, lokacije, 
zdravja, osebnega okusa, zanesljivosti, 
vedenja ali osebnosti fizične osebe;

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 113
Marielle Gallo

Predlog uredbe
Člen 4 – točka 5
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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;

Or. fr

Predlog spremembe 114
Sajjad Karim

Predlog uredbe
Člen 4 – točka 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(8) „privolitev posameznika, na katerega se 
nanašajo osebni podatki“, pomeni vsako
obliko izjave ali ravnanja posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, ki 
kaže na privolitev v predlagano obdelavo 
podatkov. Molk ali druga opustitev sama 
po sebi ne pomeni privolitve;

Or. en

Obrazložitev

Postopek za pridobivanje privolitve, torej mehanizem informacij, ki se posredujejo 
posamezniku, čemur sledi odziv posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, je 
osnovni mehanizem za sklepanje dogovora, v tem primeru za obdelavo osebnih podatkov. 
Raba uveljavljene terminologije v ta namen, kot to odraža skupno evropsko prodajno pravo, 
bi poenostavila besedilo, ustvarila gotovost tako, da bi postavila privolitev na trdno in 
uveljavljeno osnovo, ter preprečila razlikovanja, za katera bi se izkazalo, da jih je v praksi 
zelo težko uporabljati.
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Predlog spremembe 115
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Predlog uredbe
Člen 4 – točka 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. pl

Predlog spremembe 116
Sajjad Karim

Predlog uredbe
Člen 4 – točka 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 117
Rebecca Taylor

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;

Or. en

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 118
Tadeusz Zwiefka

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.

(13) „glavni sedež“ v zvezi z 
upravljavcem, vključno z upravljavcem, ki 
je tudi obdelovalec, pomeni kraj 
ustanovitve v Uniji, kjer se sprejema 
politika na področju varstva osebnih 
podatkov ob upoštevanju prevladujočega 
vpliva tega sedeža na druge, zlasti v 
primeru povezanih družb, pri izvajanju 
pravil o varstvu osebnih podatkov ali 
zadevnih pravil za varstvo podatkov; če se 
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V zvezi z obdelovalcem „glavni sedež“ 
pomeni kraj njegove osrednje uprave v 
Uniji;

odločitve glede namenov, pogojev in 
sredstev obdelave osebnih podatkov ne 
sprejemajo v Uniji, je glavni sedež kraj, v 
katerem se izvajajo glavni postopki 
obdelave v okviru dejavnosti enote
upravljavca v Uniji. V zvezi z 
obdelovalcem, ki ni tudi upravljavec, 
„glavni sedež“ pomeni kraj njegove 
osrednje uprave v Uniji; družba ali 
povezane družbe obvestijo pristojni organ 
o določitvi glavnega sedeža;

Or. en

Predlog spremembe 119
Sajjad Karim

Predlog uredbe
Člen 4 – točka 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

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

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 120
Marielle Gallo

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“ upravljavca ali 
obdelovalca pomeni kraj ustanovitve v 
Uniji, kjer se sprejema politika na 
področju varstva osebnih podatkov ob 
upoštevanju prevladujočega vpliva tega 
sedeža na druge, zlasti v primeru 
povezanih družb, pri izvajanju pravil o 
varstvu osebnih podatkov ali zadevnih 
pravil za varstvo podatkov; če se odločitve 
glede namenov, pogojev in sredstev 
obdelave osebnih podatkov ne sprejemajo 
v Uniji, je glavni sedež kraj, v katerem se 
izvajajo glavni postopki obdelave v okviru 
dejavnosti enote upravljavca ali 
obdelovalca v Uniji;

Or. fr



PE500.695v01-00 40/218 AM\920534SL.doc

SL

Predlog spremembe 121
Rebecca Taylor

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 upravljavca, obdelovalca ali 
povezanih družb v Uniji, kjer se 
sprejemajo glavne odločitve glede 
namenov, pogojev in sredstev obdelave 
osebnih podatkov; Upravljavec, 
obdelovalec ali povezane družbe za namen 
skladnosti z zahtevami o varstvu podatkov
določijo glavni sedež in o tem obvestijo 
zadevni nacionalni nadzorni organ. 
Nacionalni nadzorni organ lahko v 
primerih nesoglasja glede imenovanja 
glavnega sedeža zaprosi za mnenje in 
navodila Evropskega odbora za varstvo 
podatkov;

Or. en

Obrazložitev

To opredelitev je treba za zagotovitev pravne varnosti uporabljati enako za upravljavca, 
obdelovalca in povezane družbe. V veliko primerih družbe poslujejo v različnih državah 
članicah, zato morajo za namen skladnosti z zahtevami o varstvu podatkov imenovati glavni 
sedež.

Predlog spremembe 122
Antonio López-Istúriz White

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 

(13) „glavni sedež“ v zvezi z upravljavcem
in obdelovalcem pomeni uradni ali 
registrirani sedež v Uniji, če je to kraj,
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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;

kjer se sprejemajo glavne odločitve
institucije, podjetja ali povezanih družb, 
ali slednji kraj, če se razlikujeta;

Or. es

Obrazložitev

Merila, ki se uporabljajo za določitev glavnega sedeža, niso povsem ustrezna, saj so povezana 
z zamislijo glavnih odločitev glede namenov, pogojev in sredstev obdelave osebnih podatkov. 
Ustrezneje bi bilo, če bi se glavni sedež enačil z uradnim sedežem institucije ali sedežem 
podjetja ali povezanih družb, kjer institucija, podjetje ali povezane družbe sprejemajo glavne 
odločitve.

Predlog spremembe 123
Antonio López-Istúriz White

Predlog uredbe
Člen 4 – točka 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19a) „uradna statistika“ pomeni 
reprezentativne, združene, količinske in 
kakovostne informacije, ki označujejo 
skupinski pojav v obravnavani populaciji;

Or. es

Predlog spremembe 124
Marielle Gallo

Predlog uredbe
Člen 4 – točka 19 a (novo)
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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);

Or. fr

Predlog spremembe 125
Antonio López-Istúriz White

Predlog uredbe
Člen 4 – točka 19 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. es

Predlog spremembe 126
Antonio López-Istúriz White

Predlog uredbe
Člen 4 – točka 19 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19c) „storitve informacijske družbe“ 
pomenijo storitve, ki se zagotovijo na 
posamezno zahtevo prejemnika, na 
daljavo in elektronsko, tj. storitev se pošlje 
na začetnem kraju in sprejme na cilju z 
elektronsko opremo za obdelavo (vključno 
z digitalnim stiskanjem) in shranjevanje 
podatkov ter se v celoti prenaša, pošilja in 
sprejema po žici, radijsko, z optičnimi ali 
drugimi elektromagnetnimi sredstvi; 
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Or. es

Predlog spremembe 127
Sajjad Karim

Predlog uredbe
Člen 5 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

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 128
Antonio López-Istúriz White

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;

Or. es
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Obrazložitev

Zaradi večje jasnosti, enostavnosti in učinkovitosti.

Predlog spremembe 129
Antonio López-Istúriz White

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;

Or. es

Obrazložitev

Zaradi večje jasnosti, enostavnosti in učinkovitosti.

Predlog spremembe 130
Sajjad Karim

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 v zgodovinske, 
statistične ali znanstvenoraziskovalne 
namene v skladu s pravili in pogoji iz
členov 81 in 83 in če se redno preverja 
potreba po nadaljnjem hranjenju podatkov;
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Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 131
Rebecca Taylor

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 v zgodovinske, 
statistične ali znanstvenoraziskovalne 
namene ali v združeni obliki v skladu s 
pravili in pogoji iz členov 81 in 83 in če se 
redno preverja potreba po nadaljnjem 
hranjenju podatkov;

Or. en

Obrazložitev

Obstajati mora tudi možnost shranjevanja osebnih podatkov za daljša obdobja v zdravstvene 
namene iz člena 81.

Predlog spremembe 132
Antonio López-Istúriz White

Predlog uredbe
Člen 5 – točka e
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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, brez poseganja 
v člen 83;

Or. es

Obrazložitev

Vse zadeve, povezane z obdelavo osebnih podatkov v zgodovinske, statistične ali 
znanstvenoraziskovalne namene, bi bilo treba obravnavati v členu 83.

Predlog spremembe 133
Antonio López-Istúriz White

Predlog uredbe
Člen 5 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) obdelani v okviru pristojnosti in 
odgovornosti upravljavca, ki za vsak 
postopek obdelave zagotovi in dokaže 
skladnost z določbami te uredbe.

črtano

Or. es

Obrazložitev

Pristojnost in odgovornost osebe, ki izvaja postopek obdelave, nista toliko načeli obdelave kot 
take, ampak bolj njena posledica.

Predlog spremembe 134
Francesco Enrico Speroni
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Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) posameznik, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, je privolil v obdelavo
njegovih osebnih podatkov v enega ali več 
določenih namenov;

(a) posameznik, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, je svobodno in zavestno
privolil v obdelavo svojih osebnih 
podatkov v enega ali več določenih 
namenov;

Or. it

Predlog spremembe 135
Eva Lichtenberger
v imenu skupine Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

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.

črtano

Or. en

Obrazložitev

As drafted, this provision could offer controllers a way to avoid many restrictions, since 
experience suggests that few data subjects will test reliance on this ground in court. 
Moreover, the broadness of the term creates legal uncertainty. This is also likely to lead to 
divergences in practice between Member States and therefore fail to achieve harmonisation. 
Points (a) to (e) already offer ample grounds for lawfulness, so "legitimate interest" should be 
removed as a ground for processing. The vagueness of the term "legitimate interests" would 
encourage controllers to try to cover as much processing as possible under this ground, even 
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though it could be covered under other grounds, notably consent, as well. This in turn would 
make it harder for data subjects to enforce their rights – while consent can easily be revoked, 
objecting to processing based on "legitimate interest" requires more effort on part of the data 
subject. Having such an ill-defined term be one of the grounds for lawfulness could also 
contribute to legal uncertainty, as it is quite likely that interpretations by supervisory 
authorities and courts will differ between Member States.

Predlog spremembe 136
Françoise Castex

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 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. Prav tako to ne 
velja za obdelavo, ki jo je mogoče 
utemeljiti z enim ali več drugimi razlogi iz 
tega odstavka.

Or. en

Predlog spremembe 137
Antonio López-Istúriz White

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 

(f) obdelava je potrebna zaradi pravnih 
interesov, za katere si prizadeva 
upravljavec ali tretja oseba, ki ji bodo 
podatki posredovani, razen kadar nad 
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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.

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.

Or. es

Predlog spremembe 138
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

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 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. Prav tako se ta 
določba ne sme uporabljati za obdelavo iz 
enega ali več razlogov iz tega odstavka.

Or. pl

Predlog spremembe 139
Sajjad Karim

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

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 140
Sajjad Karim

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fb) obdelujejo se le psevdonimizirani 
podatki.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 141
Françoise Castex

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Evropski odbor za varstvo podatkov mora 
pripraviti seznam skupnih meril, ki 
morajo biti izpolnjena, da se lahko 
nadaljnja obdelava šteje za skladno z 
namenom, za katerega so bili osebni 
podatki prvotno zbrani.

Or. en

Predlog spremembe 142
Antonio López-Istúriz White

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Zakonodaja Unije in zakonodaja države 
članice morata izpolnjevati cilj javnega 
interesa ali biti potrebni zaradi varstva 
pravic in svoboščin drugih, spoštovati 
bistveno vsebino pravice do varstva 
osebnih podatkov in biti sorazmerni z 
zakonitim ciljem, za katerega si
prizadevata.

Or. es

Obrazložitev

V tem primeru mora zahteve izpolnjevati ne le zakonodaja držav članic, ampak tudi 
zakonodaja Unije.

Predlog spremembe 143
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3 – pododstavek 2 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V primeru iz odstavka 1(f) upravljavec 
podatkov jasno in ločeno obvesti 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, o taki obdelavi. Prav tako 
upravljavec podatkov navede in objavi 
razloge za domnevo, da je njegov pravni 
interes prevladal nad prednostjo 
spoštovanja temeljnih pravic in svoboščin 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki.

Or. pl

Predlog spremembe 144
Klaus-Heiner Lehne

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.

Or. en

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.

Predlog spremembe 145
Antonio López-Istúriz White

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 5
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. es

Obrazložitev

Prenos pooblastil na Komisijo iz odstavka 5 je preveč obsežen glede na to, da zadeva bistvene 
elemente Uredbe, ki bi jih bilo treba podrobneje opredeliti v sami Uredbi.

Predlog spremembe 146
Françoise Castex, Arlene McCarthy, Evelyn Regner

Predlog uredbe
Člen 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 6a
Proti posamezniku, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, se podatki ne 
uporabijo v disciplinski obravnavi, za 
uvrstitev na črni seznam, temeljito 
preverjanje ali zato, da se mu prepreči 
dostop do zaposlitve.

Or. en

Obrazložitev

Potrebna je podrobnejša opredelitev, da osebni podatki ne bodo nikoli uporabljeni proti 
posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, ko gre za zaposlitev.

Predlog spremembe 147
Evelyn Regner
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Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Upravljavec mora dokazati, da je 
posameznik, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, izrecno privolil v obdelavo
svojih osebnih podatkov v določene 
namene.

Or. de

Predlog spremembe 148
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

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.

Or. pl

Predlog spremembe 149
Sajjad Karim

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Posameznik, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, ima pravico, da svojo 
privolitev kadar koli prekliče. Preklic 

3. Posameznik, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, ima pravico, da svojo 
privolitev kadar koli prekliče. Preklic 



AM\920534SL.doc 55/218 PE500.695v01-00

SL

privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave 
na podlagi privolitve pred njenim 
preklicem.

privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave 
na podlagi privolitve pred njenim 
preklicem. Če je obdelava osebnih 
podatkov ključni element upravljavčeve 
sposobnosti, da posamezniku, na katerega 
se nanašajo osebni podatki, zagotovi 
ustrezno varnost pri opravljanju storitve, 
lahko preklic privolitve vodi v prekinitev 
storitve.

Or. en

Obrazložitev

Če preklic privolitve ogrozi sposobnost ponudnika storitev, da ustrezno varuje osebne 
podatke posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ponudnik storitev ne bi smel 
biti dolžan zagotavljati omenjene storitve. Na primer, banka ne bi smela biti dolžna še naprej 
nuditi kreditne kartice, če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prekliče svojo 
privolitev do obdelave njegovih osebnih podatkov za preprečevanje goljufivega ravnanja.

Predlog spremembe 150
Tadeusz Zwiefka

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3 a (novo)

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.

Or. pl

Predlog spremembe 151
Antonio López-Istúriz White

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. es

Obrazložitev

Ni potrebna posebna določba, ki bi poudarila dejstvo, da lahko prostovoljno dana privolitev 
ustvari želene pravne učinke: zadostuje upoštevanje splošnih pravil, ki veljajo za pravne 
posle.

Predlog spremembe 152
Sajjad Karim

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 153
Rebecca Taylor

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 4
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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.

Or. en

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 154
Francesco Enrico Speroni

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 4 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar se zbiranje in obdelava osebnih 
podatkov izvajata le v komercialne 
namene, je treba posamezniku, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, 
plačati pristojbino za privolitev v 
obdelavo. Posameznik, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, se ne more 
odreči pravici do izplačila te pristojbine.

Or. it

Predlog spremembe 155
Francesco Enrico Speroni

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 4 – pododstavek 1 b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija je v skladu s členom 86 
pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov, s katerimi določi znesek, naravo in 
način plačila pristojbine posameznikom, 
na katere se nanašajo osebni podatki in ki 
se strinjajo z obdelavo svojih osebnih 
podatkov v komercialne namene.

Or. it

Predlog spremembe 156
Rebecca Taylor

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 v zvezi s 
storitvami informacijske družbe, ki se 
neposredno zagotavljajo otroku, obdelava 
osebnih podatkov otroka, mlajšega od 13 
let, običajno zahtevala privolitev ali 
odobritev privolitve s strani starša ali 
skrbnika 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.

Or. en

Obrazložitev

Upoštevati je treba ravnovesje med ravnjo zbranih podatkov in tveganjem za otroka, na 
primer pri enostavni izmenjavi informacij, kot je naročanje na novice. Obstoječi predlog 
Komisije bi lahko povzročil izključitev številnih otrok iz informacijske družbe, saj 
predpostavlja, da se vsi starši zavzeto ukvarjajo z otroki, čemur ni vedno tako. Privolitev 
starša je bistvena pri visoki ravni interakcije z otrokom, vendar je treba razmisliti o 
postopnem pristopu.
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Predlog spremembe 157
Françoise Castex

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Za namene te uredbe je obdelava 
osebnih podatkov otroka, mlajšega od 13 
let, zakonita le, če privolitev da ali odobri 
starš ali skrbnik otroka, in v obsegu, v 
katerem slednji to stori. Upravljavec si ob 
upoštevanju razpoložljive tehnologije 
razumno prizadeva za pridobitev 
privolitve, ki jo je mogoče preveriti.
Metode za pridobitev privolitve, ki jo je 
mogoče preveriti, ne smejo povzročiti 
nadaljnje obdelave osebnih podatkov, ki 
drugače ne bi bila potrebna.

Or. en

Predlog spremembe 158
Sajjad Karim

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.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 159
Rebecca Taylor

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 zrelosti in kompetencam 
posameznika pred njegovo starostjo.

Or. en

Obrazložitev

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, kar je treba 
upoštevati na tem mestu. V nekaterih državah članicah lahko posamezniki, stari manj kot 
13 let, privolijo v zdravljenje, ko je ocenjeno, da so za to sposobni.

Predlog spremembe 160
Françoise Castex, Arlene McCarthy, Evelyn Regner

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 

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 
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ali s tem povezanimi varnostnimi ukrepi. 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.

Or. en

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 161
Antonio López-Istúriz White

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

Or. es

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.

Predlog spremembe 162
József Szájer

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

(g) je obdelava potrebna za opravljanje 
naloge, ki se izvaja v javnem interesu, na 
podlagi zakonodaje Unije ali zakonodaje
držav članic, ki zagotavlja ustrezne ukrepe 
za zaščito pravnih interesov posameznika, 
na katerega se nanašajo osebni podatki, ali

(g) je obdelava potrebna za opravljanje 
naloge, ki se izvaja v javnem interesu, na 
podlagi mednarodnih konvencij, katerih 
podpisnica je Unija ali država članica,
zakonodaje Unije ali zakonodaje države 
članice, ki zagotavljajo ustrezne ukrepe za 
zaščito pravnega interesa posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, ali

Or. en

Predlog spremembe 163
Antonio López-Istúriz White

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2 – točka (i)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) je obdelava potrebna v zgodovinske, 
statistične ali znanstvenoraziskovalne 
namene in je v skladu s pogoji in 
zaščitnimi ukrepi iz člena 83, ali

(i) je obdelava potrebna v zgodovinske, 
statistične ali znanstvenoraziskovalne 
namene ali za predhodno uradno ali 
upravno preiskavo z namenom določitve 
biološkega starševstva ter je v skladu s 
pogoji in zaščitnimi ukrepi iz člena 83, ali

Or. es

Predlog spremembe 164
Antonio López-Istúriz White

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 

(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 
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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.

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.

Or. es

Obrazložitev

Kakršen koli tovrsten register, popoln ali ne, morajo nadzorovati organi.

Predlog spremembe 165
Antonio López-Istúriz White

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

Or. es

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 posebej 
občutljivo. Zato bi bilo najustrezneje, če bi se ti vidiki ustrezno določili v Uredbi.

Predlog spremembe 166
Marielle Gallo
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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.

Or. fr

Predlog spremembe 167
Antonio López-Istúriz White

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Upravljavec v zvezi z obdelavo osebnih 
podatkov in za uveljavljanje pravic 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, uporablja pregledne in 
lahko dostopne politike.

1. Upravljavec v zvezi z obdelavo osebnih 
podatkov in za uveljavljanje pravic 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, upošteva merila 
preglednosti in dostopnosti. V ta namen
lahko omenjena merila razširja z 
oblikovanjem politik, s katerimi morajo 
biti seznanjeni vsi posamezniki, na katere 
se nanašajo osebni podatki.

Or. es

Obrazložitev

Ta predlog spremembe poudarja načelo preglednosti in dostopnosti, ne da bi onemogočil 
oblikovanje posebnih politik v okviru Uredbe.

Predlog spremembe 168
Antonio López-Istúriz White
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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, kadar je to 
mogoče. Slednje je treba še zlasti 
upoštevati za informacije, posebej 
namenjene otroku.

Or. es

Obrazložitev

Informacije za posameznike, na katere se nanašajo osebni podatki, bi bilo treba zagotoviti v 
razumljivi obliki ter jasnem in razumljivem jeziku. Vendar je obveznost prilagoditve jezika 
potrebam posameznikov morda preveč zahtevna in jo je zato težko izpolniti na splošni ravni.

Predlog spremembe 169
Antonio López-Istúriz White

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Upravljavec zagotovi informacije iz 
člena 14 in za uveljavljanje pravic 
posameznikov, na katere se nanašajo 
osebni podatki, iz člena 13 in členov 15 do 
19. Upravljavec zagotovi zlasti mehanizme 
za omogočanje zahtev za ukrepe iz 
člena 13 in členov 15 do 19. Če je 
ustrezno, se lahko zgornje informacije v 
celoti zagotovijo v obliki politik in 
priročnikov za postopke, da bi se olajšala 
razumevanje in uporaba takih informacij.

Or. es
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Obrazložitev

Pomembno je, da so informacije razpoložljive in da se pravice lahko uveljavljajo. Če želimo 
to zagotoviti, bodo morale morda nekatere institucije glede na svojo velikost ali zapletenost 
jasno določiti postopke, s katerimi bodo posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, 
omogočile uveljavljanje zadevnih pravic, drugim manjšim ali enostavnejšim organizacijam pa 
ne bo treba določiti nobenih postopkov v ožjem smislu ali pa bodo morale izdati le zelo kratka 
navodila, ki bodo posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, pojasnjevala, kaj 
storiti. 

Predlog spremembe 170
Rebecca Taylor

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

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.

Predlog spremembe 171
Sajjad Karim

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.

Or. en

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.
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Predlog spremembe 172
Antonio López-Istúriz White

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;

Or. es

Predlog spremembe 173
Klaus-Heiner Lehne

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);

Or. en

Predlog spremembe 174
Antonio López-Istúriz White

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) informacije o namenih obdelave (b) informacije o namenih obdelave 
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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);

osebnih podatkov;

Or. es

Obrazložitev

Opredelitev namenov obdelave bo v zadostni meri seznanila posameznike, na katere se 
nanašajo osebni podatki, ki bodo lahko, kadar bodo v dvomih, zahtevali dodatne informacije, 
ki se jim zdijo ustrezne. Zato ne bo treba navesti pogodbenih ali splošnih pogojev ali 
podrobneje opredeljevati pravnih interesov.

Predlog spremembe 175
Francesco Enrico Speroni

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, 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);

ter, če se obdelava izvaja le v komercialne 
namene, informacije o znesku, naravi in 
načinu plačila pristojbine posameznikom, 
na katere se nanašajo osebni podatki in ki 
se strinjajo z obdelavo njihovih osebnih 
podatkov;

Or. it

Predlog spremembe 176
Antonio López-Istúriz White

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 – točka c
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) informacije o roku shranjevanja osebnih 
podatkov;

(c) kadar je to mogoče, informacije o roku 
hranjenja osebnih podatkov;

Or. es

Predlog spremembe 177
Tadeusz Zwiefka

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;

Or. pl

Predlog spremembe 178
Klaus-Heiner Lehne

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;

Or. en

Obrazložitev

Obveznost navedbe kontaktnih podatkov nadzornega organa, povezana z obveznostjo v zvezi z 
morebitnimi napačnimi informacijami, bi zahtevala stalno pregledovanje ustreznih 
informacij, kar bi bilo nesorazmerno predvsem za mala in srednja podjetja.
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Predlog spremembe 179
Antonio López-Istúriz White

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;

Or. es

Predlog spremembe 180
Klaus-Heiner Lehne

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Če se osebni podatki ne zbirajo od 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, upravljavec posameznika, 
na katerega se nanašajo osebni podatki, 
poleg informacij iz odstavka 1 obvesti o 
tem, od kod ti osebni podatki izvirajo.

3. Če se osebni podatki ne zbirajo od 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, upravljavec posameznika, 
na katerega se nanašajo osebni podatki, 
poleg informacij iz odstavka 1 obvesti o 
tem, od kod ti osebni podatki izvirajo, 
razen če podatki izvirajo iz javnosti 
dostopnega vira, če je prenos določen z 
zakonom ali če se obdelava uporablja za 
namene, povezane s poklicnimi 
dejavnostmi zadevne osebe.

Or. en

Predlog spremembe 181
Françoise Castex, Arlene McCarthy, Evelyn Regner

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Če se osebni podatki ne zbirajo od 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, upravljavec posameznika, 
na katerega se nanašajo osebni podatki, 
poleg informacij iz odstavka 1 obvesti o 
tem, od kod ti osebni podatki izvirajo.

3. Če se osebni podatki ne zbirajo od 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, upravljavec posameznika, 
na katerega se nanašajo osebni podatki, 
poleg informacij iz odstavka 1 obvesti o 
tem, od kod ti osebni podatki izvirajo. To 
vključuje podatke, ki so bili nezakonito 
pridobljeni od tretje strani, in posredovani 
upravljavcu.

Or. en

Obrazložitev

Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, bi morali biti takoj obveščeni, če se 
ugotovi, da je nekdo nezakonito dostopal do njihovih podatkov, da bi jih uporabil proti njim 
(na primer oblikovanje seznamov sindikalnih aktivistov in preprečevanje njihovega 
zaposlovanja).

Predlog spremembe 182
Antonio López-Istúriz White

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; ali

(a) na splošno 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; ali

Or. es

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 situacijo. 

Predlog spremembe 183
Klaus-Heiner Lehne

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Predlog spremembe 184
Françoise Castex, Arlene McCarthy, Evelyn Regner

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

črtano

Or. en

Obrazložitev

Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, morajo imeti vedno pravico, da so 
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obveščeni o nezakonitem dostopanju do njihovih podatkov, zlasti, če se utegnejo podatki 
uporabiti v njihovo škodo – na primer za oblikovanje seznamov sindikalnih aktivistov in 
preprečevanje njihovega zaposlovanja – za kar obstajajo obsežni dokazi (glej: Urad 
Združenega kraljestva za varstvo podatkov, 2009, primer nezakonitih seznamov organizacije 
Consultancy Association).

Predlog spremembe 185
Sajjad Karim

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.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 186
Antonio López-Istúriz White

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Komisija je v skladu s členom 86 
pooblaščena za sprejemanje delegiranih 

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

Or. es

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 187
Antonio López-Istúriz White

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1 – uvodno besedilo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Posameznik, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, lahko od upravljavca na 
zahtevo kadar koli pridobi potrditev, ali se 
v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki ali 
ne. Če se taki osebni podatki obdelujejo, 
upravljavec zagotovi naslednje:

1. Posameznik, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, lahko od upravljavca na 
zahtevo kadar koli pridobi potrditev, ali se 
v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki ali 
ne. Če upravljavec obdeluje veliko število 
datotek, povezanih s posameznikom, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, 
lahko zadevnega posameznika prosi, da 
pred predložitvijo informacij natančno 
navede, katera datoteka ali datoteke ali 
katera posebna področja dejavnosti so 
vključena v njegovo zahtevo. Če se taki 
osebni podatki obdelujejo, upravljavec 
zagotovi naslednje:

Or. es
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Predlog spremembe 188
Tadeusz Zwiefka

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;

Or. pl

Predlog spremembe 189
Antonio López-Istúriz White

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1 – točka (h)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) informacije o pomenu in predvidenih 
posledicah take obdelave, vsaj v primeru 
ukrepov iz člena 20.

(h) informacije o predvidenih posledicah 
take obdelave, vsaj v primeru ukrepov iz 
člena 20.

Or. es

Predlog spremembe 190
Sajjad Karim

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1 – točka h a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ha) kjer je to primerno, če se podatki 
zbirajo in obdelujejo v zameno za 
opravljanje brezplačnih storitev, 
informacije o tem, kakšna je ocena 
upravljavca glede vrednosti obdelanih 
podatkov o posamezniku.

Or. en
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Obrazložitev

Osebni podatki so blago, s katerim je mogoče trgovati, in posamezniki, na katere se nanašajo 
osebni podatki, se v veliki meri ne zavedajo, koliko so ti podatki vredni za upravljavce in 
obdelovalce. Predložitev ocene upravljavca glede vrednosti obdelanih podatkov posamezniku, 
na katerega se nanašajo osebni podatki, bi tem posameznikom, če bi jo zahtevali, omogočila 
povsem utemeljeno odločanje o uporabi njihovih podatkov, pripomogla pa bi tudi k 
uravnoteženju enostranskega trga, saj bi okrepila pravice potrošnikov.

Predlog spremembe 191
Eva Lichtenberger
v imenu skupine Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1 – točka h a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ha) v primeru ukrepov, ki temeljijo na 
profilih, smiselne informacije o logiki, 
uporabljeni pri oblikovanju profilov;

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 192
Antonio López-Istúriz White

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Posameznik, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, ima pravico od 

črtano
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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.

Or. es

Obrazložitev

Ta odstavek je odveč, saj je bilo sporočanje zadevnih podatkov obravnavano že v prejšnjem 
odstavku; poleg tega se ta odstavek ponovno dotika vprašanj tehnološke nevtralnosti ter je v 
nasprotju z našimi že omenjenimi stališči.

Predlog spremembe 193
Françoise Castex

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Posameznik, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, ima pravico od upravljavca 
pridobiti sporočilo o osebnih podatkih, ki 
se obdelujejo. Kadar posameznik, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, 
zahtevo predloži v elektronski obliki, se 
informacije zagotovijo v elektronski obliki, 
razen če posameznik, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, informacije 
zahteva v drugačni obliki. Upravljavec 
preveri istovetnost posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki in ki 
zahteva dostop do podatkov, v mejah 
členov 5 do 10 te uredbe.

Or. en
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Predlog spremembe 194
Sajjad Karim

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Odstavek 1 se ne uporablja za 
psevdonimizirane podatke.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 195
Sajjad Karim

Predlog uredbe
Člen 17 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pravica biti pozabljen in pravica do izbrisa Pravica do izbrisa

Or. en

Obrazložitev

Pravica biti pozabljen je koncept, ki se v veliki meri ne sklada z načinom, kako informacije o 
posameznikih, na katere se nanašajo podatki, krožijo v spletnem okolju. Priznavanje pravice 
posameznikov, da „so pozabljeni“, bi zahtevalo nesorazmerno raven birokratskih izdatkov za 
skladnost, te pravice pa verjetno ne bi bilo mogoče izvajati/zagotavljati. V več okoliščinah je 
vseeno mogoče uveljavljati pravico do izbrisa.

Predlog spremembe 196
Sajjad Karim
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Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) podatki niso več potrebni zaradi 
namenov, za katere so bili zbrani ali kako 
drugače obdelani;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Težko je jasno določiti, kdaj osebni podatki dokončno niso več uporabni za poslovne namene. 
Sistematično brisanje podatkov, ko ti niso več neposredno uporabni, bi povzročilo 
nesorazmerne stroške usklajevanja.

Predlog spremembe 197
Sajjad Karim

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) posameznik, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, prekliče privolitev, na 
podlagi katere poteka obdelava v skladu s 
točko (a) člena 6(1), ali pa se je rok 
shranjevanja, v katerega je posameznik 
privolil, iztekel, in kadar ni nobenega 
pravnega razloga za obdelavo podatkov;

(b) posameznik, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, prekliče privolitev, na 
podlagi katere poteka obdelava v skladu s 
točko (a) člena 6(1), ali pa se je rok 
shranjevanja, v katerega je posameznik 
privolil, iztekel;

Or. en

Obrazložitev

Zahteva je preveč ohlapna in bi povzročila prevelike stroške usklajevanja, saj bi bilo treba 
podatke sistematično brisati, če ne bi bilo pravne podlage za njihovo shranjevanje.

Predlog spremembe 198
Sajjad Karim

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1 – točka d
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) obdelava podatkov ni v skladu s to 
uredbo iz drugih razlogov.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Morebitne posledice te klavzule niso jasne in bi jih bilo treba razložiti.

Predlog spremembe 199
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) pravna podlaga za obdelavo podatkov 
je lahko le privolitev posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki.

Or. pl

Predlog spremembe 200
Sajjad Karim

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Pravica do izbrisa se ne uporablja, če 
je hramba osebnih podatkov potrebna za 
izvajanje pogodbe med organizacijo in 
posameznikom, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, ali če v predpisih obstaja 
zahteva po hrambi teh podatkov ali zaradi 
preprečevanja goljufij.

Or. en
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Obrazložitev

Ta novi predlog določa ustrezne okoliščine za omejevanje pravice do izbrisa za posameznike, 
na katere se nanašajo osebni podatki, in sicer v smislu tega, kar je potrebno za poslovne in 
regulativne namene.

Predlog spremembe 201
Arlene McCarthy

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.

Or. en

Predlog spremembe 202
Klaus-Heiner Lehne

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če upravljavec iz odstavka 1 objavi 
osebne podatke, sprejme v zvezi s podatki, 
za objavo katerih je odgovoren, vse 
primerne ukrepe, vključno s tehničnimi, 
da tretje osebe, ki te podatke obdelujejo, 
obvesti, da posameznik, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, od njih zahteva, 
da izbrišejo morebitne povezave do teh 
osebnih podatkov ali kopije osebnih 
podatkov. Če upravljavec odobri objavo 

črtano
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osebnih podatkov s strani tretje osebe, se 
šteje za odgovornega za to objavo.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 203
Eva Lichtenberger
v imenu skupine Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Obrazložitev

Pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, so nujno potrebne, saj tem 
posameznikom omogočajo, da prevzamejo odgovornost za varstvo svojih podatkov in 
uveljavljajo svoje pravice zoper upravljavce. Te pravice sodijo med glavne vzvode, ki 
upravljavce prisilijo, da prevzamejo odgovornost. Zato bi bilo treba okrepiti pravice do 
informacij, dostopa, popravka, izbrisa in prenosljivosti podatkov, da bi lahko uporabniki 
razumeli, kaj se zgodi z njihovimi podatki, in da bi lahko podatke nadzorovali. Izjeme in 
oprostitve bi morale biti zelo omejene.
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Predlog spremembe 204
Antonio López-Istúriz White

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Če je upravljavec iz odstavka 1 tretji 
osebi izrecno ali tiho odobril dostop do 
osebnih podatkov, sprejme v zvezi s 
podatki, za objavo katerih je odgovoren, 
vse primerne ukrepe v sorazmerju s svojo 
zmogljivostjo, vključno s tehničnimi, da 
tretje osebe, ki te podatke obdelujejo, 
obvesti, da posameznik, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, od njih zahteva, 
da izbrišejo morebitne povezave do teh 
osebnih podatkov ali kopije osebnih 
podatkov.

Če je upravljavec, ki je omogočil dostop 
do osebnih podatkov, izginil, prenehal 
obstajati ali posameznik, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, iz katerih koli 
drugih razlogov ne more navezati stika z 
njim, ima zadevni posameznik pravico, da 
od tretjih upravljavcev zahteva izbris 
morebitnih povezav do osebnih podatkov 
ali njihovih kopij.

Or. es

Obrazložitev

Vprašanje, ali je prenosnik podatkov odgovoren za dejanja prejemnika ali ne, bi bilo treba 
obravnavati za vsak primer posebej ter ob upoštevanju dejstev in okoliščin; to se bistveno 
razlikuje od uvedbe vrste objektivne odgovornosti na podlagi pravice biti pozabljen.

Predlog spremembe 205
Rebecca Taylor

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 3 – točka a
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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;

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 206
Rebecca Taylor

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;

Or. en

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 
namene iz člena 81(a).

Predlog spremembe 207
Antonio López-Istúriz White

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 3 – točka d
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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;

Or. es

Predlog spremembe 208
Antonio López-Istúriz White

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 3 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) v primerih iz odstavka 4. (e) v primerih iz odstavka 4.

V primerih iz točk (a) do (d) lahko 
posameznik, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, uveljavlja pravico do 
ugovora zoper vzpostavitev povezav do 
osebnih podatkov ali ustvarjanje njihovih 
kopij. Izvršljivost te pravice se določi ob 
upoštevanju vseh okoliščin primera, pri 
čemer je treba paziti, da to ne ogroža 
posebne podlage za hrambo podatkov. 

Or. es

Predlog spremembe 209
Antonio López-Istúriz White

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

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

črtano

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

Or. es

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 
v sami Uredbi.

Predlog spremembe 210
Antonio López-Istúriz White

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Posameznik, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, ima v primeru, ko se osebni 
podatki obdelujejo z elektronskimi sredstvi 
in v strukturirani obliki v splošni rabi, 
pravico, da od upravljavca zahteva kopijo 
podatkov, ki se obdelujejo, v elektronski in 
strukturirani obliki v splošni rabi, ki 
omogoča nadaljnjo uporabo s strani 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki.

1. Posameznik, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, ima v primeru, ko se osebni 
podatki obdelujejo z elektronskimi sredstvi 
in v strukturirani obliki, pravico, da od 
upravljavca zahteva kopijo podatkov, ki se 
obdelujejo, v elektronski in strukturirani 
obliki v splošni rabi, ki omogoča nadaljnjo 
uporabo s strani posameznika, na katerega 
se nanašajo osebni podatki.

Če se oblika, ki jo zahteva posameznik, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, 
razlikuje od oblike za obdelavo, lahko 
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upravljavec zaračuna pristojbino za 
pretvorbo v znesku, ki ne sme presegati 
stroškov storitve, opravljene po tržnih 
cenah.

Or. es

Obrazložitev

Zahteva po posebni obliki, ki se razlikuje od oblike za obdelavo, vključuje opravljanje nove 
storitve, ki jo je treba plačati. Logično je, da možnost pridobitve podatkov v posebni obliki ne 
predvideva, da stroške pretvorbe krije upravljavec. Zato je razumno, da se omogoči 
zaračunavanje pristojbine za pretvorbo podatkov v želeno obliko.

Predlog spremembe 211
Eva Lichtenberger
v imenu skupine Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Posameznik, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, ima v primeru, ko se osebni 
podatki obdelujejo z elektronskimi sredstvi
in v strukturirani obliki v splošni rabi, 
pravico, da od upravljavca zahteva kopijo 
podatkov, ki se obdelujejo, v elektronski in 
strukturirani obliki v splošni rabi, ki 
omogoča nadaljnjo uporabo s strani 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki.

1. Posameznik, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, ima v primeru, ko se osebni 
podatki obdelujejo z elektronskimi 
sredstvi, pravico, da od upravljavca 
zahteva kopijo podatkov, ki se obdelujejo, 
v elektronski, interoperabilni in 
strukturirani obliki v splošni rabi, ki 
omogoča nadaljnjo uporabo s strani 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki.

Or. en

Obrazložitev

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited as the right to data portability is a corollary to the right of 
access. When replying to access requests, controllers must not provide data in formats which 



AM\920534SL.doc 89/218 PE500.695v01-00

SL

limits further use by the data subject. The right to data portability may contribute to a more 
competitive environment, especially for social networks and other online services, by allowing 
people to change service providers without difficulty.

Predlog spremembe 212
Antonio López-Istúriz White

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 2 – pododstavek 1 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Upravljavec, kateremu so osebni podatki 
odtegnjeni, te podatke izbriše, razen če 
njihovo nadaljnjo obdelavo ureja druga 
veljavna pravna določba. Zakonodaja 
Unije in držav članic lahko ureja primere, 
v katerih je shranjevanje podatkov pravno 
zavezujoče zaradi doseganja ciljev 
javnega interesa, ki so sorazmerni z 
zastavljenim ciljem, in ob spoštovanju 
bistvene vsebine pravice do varstva 
osebnih podatkov.

Or. es

Obrazložitev

Prenosljivost, povezana s pridobitvijo kopije podatkov, načeloma ne vključuje nujno izbrisa. 
Vendar je vprašanje izbrisa sporno v zvezi s prenosljivostjo v ožjem smislu, tj. prenosom z 
enega na drugega upravljavca. Zato so potrebni določeni zaščitni ukrepi za vključitev 
primerov, v katerih je shranjevanje podatkov potrebno.

Predlog spremembe 213
Sajjad Karim

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija lahko določi elektronsko 
obliko iz odstavka 1 ter tehnične standarde, 
načine in postopke za prenos osebnih 
podatkov v skladu z odstavkom 2.

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

na usklajene industrijske standarde, če pa 
ti še niso opredeljeni, jih razvijejo 
zainteresirane strani iz industrije prek 
organov standardizacije.

Or. en

Obrazložitev

Evropska komisija ne bi smela biti organ, ki določi usklajeno elektronsko obliko prenosa 
podatkov. Poleg tega je pristop, ki se predlaga s pričujočim predlogom spremembe, 
tehnološko bolj nevtralen in primernejši glede na raznolikost sektorjev, ki jih zajema ta 
uredba.

Predlog spremembe 214
Klaus-Heiner Lehne

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Posameznik, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, ima na podlagi
prevladujočih in zaščite vrednih razlogov, 
povezanih z njegovim posebnim 
položajem, pravico, da v primerih iz 
točk (d), (e) in (f) člena 6(1) kadar koli 
ugovarja obdelavi osebnih podatkov. Če je 
ugovor upravičen, upravljavec teh 
podatkov ne sme več obdelovati.

Or. en

Predlog spremembe 215
Francesco Enrico Speroni

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. it

Predlog spremembe 216
Antonio López-Istúriz White

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.

Or. es

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.
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Predlog spremembe 217
Sajjad Karim

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 218
Sajjad Karim

Predlog uredbe
Člen 20 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ukrepi na podlagi oblikovanja profilov Ukrepi na podlagi samodejne obdelave

Or. en

Obrazložitev

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



AM\920534SL.doc 93/218 PE500.695v01-00

SL

Predlog spremembe 219
Sajjad Karim

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 220
Rebecca Taylor

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 

1. Vsak posameznik, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, ima pravico, da 
ni predmet odločitve, ki ima pravne učinke 
v zvezi s tem posameznikom, na katerega 
se nanašajo osebni podatki, ali nanj



PE500.695v01-00 94/218 AM\920534SL.doc

SL

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.

negativno vpliva in ki temelji zgolj na 
samodejni obdelavi za namene ocene 
nekaterih osebnih vidikov v zvezi s tem 
posameznikom, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, ali analiziranja ali 
predvidevanja zlasti uspešnosti pri delu, 
ekonomskega položaja, lokacije, zdravja, 
osebnega okusa, zanesljivosti ali vedenja 
fizične osebe.

Or. en

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 221
Eva Lichtenberger
v imenu skupine Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

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. Vsaka fizična oseba ima tako na spletu 
kot zunaj njega 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.

Or. en
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Obrazložitev

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

Predlog spremembe 222
Sajjad Karim

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:

črtano

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



PE500.695v01-00 96/218 AM\920534SL.doc

SL

ustrezne ukrepe za zaščito pravnih 
interesov posameznika, na katerega se 
nanašajo osebni podatki; ali
(c) utemeljena s privolitvijo posameznika, 
na katerega se nanašajo osebni podatki, v 
skladu s pogoji iz člena 7 in ustreznimi 
zaščitnimi ukrepi.

Or. en

Obrazložitev

Črtanje v skladu s predlogom spremembe k odstavku 1.

Predlog spremembe 223
Eva Lichtenberger
v imenu skupine Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. V skladu z drugimi določbami te uredbe, 
vključno z odstavkoma (3) in (4), je lahko 
oseba predmet ukrepa iz odstavka 1 samo, 
če je obdelava:

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 224
Eva Lichtenberger
v imenu skupine Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(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) potrebna za sklenitev ali izvajanje
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, vključno s pravico, da so 
mu zagotovljene smiselne informacije o 
logiki, ki se uporablja pri oblikovanju 
profilov, in pravico do človeškega 
posredovanja, vključno z obrazložitvijo 
odločitve, ki je bila sprejeta po takšnem 
posredovanju; ali

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 225
Eva Lichtenberger
v imenu skupine Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(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) 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, in varuje tega 
posameznika pred morebitno 
diskriminacijo, ki utegne biti posledica 
ukrepov, opisanih v odstavku 1; ali

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 226
Marielle Gallo

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(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) 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

Or. fr

Predlog spremembe 227
Klaus-Heiner Lehne

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(c) zakonita v skladu s členom 6(1) (a) do 
(f) te uredbe.

Or. en
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Predlog spremembe 228
Eva Lichtenberger
v imenu skupine Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(c) utemeljena s privolitvijo posameznika, 
na katerega se nanašajo osebni podatki, v 
skladu s pogoji iz člena 7 in ustreznimi 
zaščitnimi ukrepi, vključno z učinkovito 
zaščito pred morebitno diskriminacijo, ki 
bi bila posledica ukrepov, opisanih v 
odstavku 1.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 229
Marielle Gallo



AM\920534SL.doc 101/218 PE500.695v01-00

SL

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(c) temelječa na enem od primerov iz 
člena 6(1), točk (a) do (f).

Or. fr

Predlog spremembe 230
Sajjad Karim

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Obrazložitev

Črtanje v skladu s predlogom spremembe k odstavku 1.

Predlog spremembe 231
Eva Lichtenberger
v imenu skupine Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Samodejna obdelava osebnih podatkov 
za namene ocene nekaterih osebnih vidikov 

3. Samodejna obdelava osebnih podatkov 
za namene ocene nekaterih osebnih vidikov 



PE500.695v01-00 102/218 AM\920534SL.doc

SL

v zvezi s fizično osebo ne sme temeljiti 
zgolj na posebnih vrstah osebnih podatkov 
iz člena 9.

v zvezi s fizično osebo ne sme vključevati 
ali ustvarjati nobenih podatkov, ki sodijo v 
posebne vrste osebnih podatkov iz člena 9, 
razen če gre za izjeme, navedene v 
členu 9(2).

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 232
Eva Lichtenberger
v imenu skupine Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Prepovedano je oblikovanje profilov, 
ki ima (namerno ali ne) za posledico 
diskriminacijo posameznikov na podlagi 
rasnega ali etničnega porekla, političnega 
prepričanja, vere ali prepričanja, članstva 
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v sindikatu ali spolne usmerjenosti ali ki 
(namerno ali ne) privede do ukrepov, ki 
imajo takšne posledice.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 233
Eva Lichtenberger
v imenu skupine Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

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.

Or. en
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Obrazložitev

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

Predlog spremembe 234
Sajjad Karim

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Obrazložitev

Črtanje v skladu s predlogom spremembe k odstavku 1.
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Predlog spremembe 235
Eva Lichtenberger
v imenu skupine Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

4. V primerih iz odstavka 2 informacije, ki 
jih zagotovi upravljavec v skladu s
členoma 14 in 15, obsegajo informacije o 
obstoju obdelave zaradi ukrepa iz 
odstavka 1 in predvidenih učinkih take 
obdelave na posameznika, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, ter o dostopu do 
logike podatkov, ki se obdelujejo.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 236
Antonio López-Istúriz White
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Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Komisija je v skladu s členom 86
pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov, s katerimi podrobneje določi merila 
in pogoje za ustrezne ukrepe za zaščito 
pravnih interesov posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, 
navedenih v odstavku 2.

črtano

Or. es

Predlog spremembe 237
Sajjad Karim

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Komisija je v skladu s členom 86 
pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov, s katerimi podrobneje določi merila 
in pogoje za ustrezne ukrepe za zaščito 
pravnih interesov posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, 
navedenih v odstavku 2.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Črtanje v skladu s predlogom spremembe k odstavku 1.

Predlog spremembe 238
Eva Lichtenberger
v imenu skupine Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex
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Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Komisija je v skladu s členom 86
pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov, s katerimi podrobneje določi merila 
in pogoje za ustrezne ukrepe za zaščito 
pravnih interesov posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, 
navedenih v odstavku 2.

5.  Komisija sprejme v šestih mesecih od 
začetka veljavnosti te uredbe v skladu s 
členom 86 delegirane akte, s katerimi 
podrobneje določi merila in pogoje za 
ustrezne ukrepe za zaščito pravnih 
interesov posameznika, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, navedenih v 
odstavku 2. Komisija se o svojih 
predlogih, pred njihovo objavo, posvetuje 
s predstavniki posameznikov, na katere se 
nanašajo osebni podatki, in odborom za 
varstvo podatkov.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 239
Antonio López-Istúriz White
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Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Upravljavec sprejme politike in izvede 
ustrezne ukrepe, s katerimi zagotovi in 
lahko dokaže, da se obdelava osebnih 
podatkov izvaja v skladu s to uredbo.

1. Upravljavec lahko sprejme politike in 
izvede ustrezne ukrepe, s katerimi zagotovi 
in lahko dokaže, da se obdelava osebnih 
podatkov izvaja v skladu s to uredbo.

Or. es

Predlog spremembe 240
Antonio López-Istúriz White

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ukrepi iz odstavka 1 obsegajo zlasti: 2. Ukrepi iz odstavka 1 v primerih in v 
skladu s pravili iz tega poglavja obsegajo:

Or. es

Predlog spremembe 241
Rebecca Taylor

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Obrazložitev

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



AM\920534SL.doc 109/218 PE500.695v01-00

SL

Predlog spremembe 242
Antonio López-Istúriz White

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.

Or. es

Predlog spremembe 243
Antonio López-Istúriz White

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. es

Predlog spremembe 244
Antonio López-Istúriz White

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Upravljavec ob upoštevanju doseženega 
razvoja tehnologije 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.

Or. es

Predlog spremembe 245
Sajjad Karim

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Po potrebi se lahko sprejmejo obvezni 
ukrepi za zagotavljanje, da imajo vrste 
blaga ali storitev takšno zasnovo in takšne 
privzete nastavitve, ki izpolnjujejo zahteve 
iz te uredbe, povezane z varstvom 
posameznikov, kar zadeva obdelavo 
osebnih podatkov. Takšni ukrepi temeljijo 
na standardizaciji v skladu z [Uredbo 
.../2012 Evropskega parlamenta in Sveta o 
evropski standardizaciji in spremembi 
direktiv Sveta 89/686/EGS in 93/15/EGS 
ter direktiv 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 
97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 
2007/23/ES, 2009/23/ES in 2009/105/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta ter 
razveljavitvi Sklepa 87/95/EGS in Sklepa 
št. 1673/2006/ES].

Or. en
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Obrazložitev

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

Predlog spremembe 246
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Upravljavec ob upoštevanju doseženega 
razvoja tehnologije, trenutnih tehničnih 
spoznanj in stroškov izvajanja v 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.

Or. pl

Predlog spremembe 247
Antonio López-Istúriz White

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 

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 v večjem obsegu 
ali dalj časa, kot je glede na te namene 
nujno potrebno, kar velja tako za količino 
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podatkov kot trajanje njihove hrambe. Ti 
mehanizmi zagotovijo zlasti, da osebni 
podatki privzeto niso dostopni 
nedoločenemu številu posameznikov.

podatkov kot trajanje njihove hrambe. Ti 
mehanizmi zagotovijo zlasti, da osebni 
podatki privzeto niso dostopni 
nedoločenemu številu posameznikov.

Or. es

Predlog spremembe 248
Sajjad Karim

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. Države članice do sprejetja obveznih 
ukrepov v skladu z odstavkom 1 
zagotavljajo, da se za blago ali storitve ne 
uveljavljajo obvezne zahteve glede 
zasnove ali privzetih nastavitev, povezane 
z varstvom posameznikov, kar zadeva 
obdelavo osebnih podatkov, ki bi lahko 
preprečevale dajanje opreme na trg in 
prost pretok tega blaga in teh storitev 
znotraj držav članic in med njimi.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 249
Antonio López-Istúriz White

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 3
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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

Or. es

Obrazložitev

Ta določba je nepotrebna. Podpiramo splošen pristop, ki temelji na načelu odgovornosti in ki 
bi moral usmerjati pozornost organov predvsem na cilje in rezultate, namesto na sredstva za 
njihovo doseganje. Cilj te določbe je mogoče doseči z oblikovanjem seznamov najboljše 
prakse, ki se lahko zagotovijo zainteresiranim stranem, ne da bi bilo treba uporabiti strogo 
regulativni pristop.

Predlog spremembe 250
Sajjad Karim

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

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je v skladu s predlaganimi spremembami člena 23 (1).

Predlog spremembe 251
Antonio López-Istúriz White
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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

Or. es

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predhodnemu odstavku.

Predlog spremembe 252
Sajjad Karim

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

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je v skladu s predlaganimi spremembami člena 23 (1).

Predlog spremembe 253
Antonio López-Istúriz White

Predlog uredbe
Člen 24
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Kadar upravljavec določi namene, pogoje 
in sredstva obdelave osebnih podatkov 
skupaj z drugimi, skupni upravljavci z 
medsebojnim dogovorom določijo svoje 
naloge za izpolnitev obveznosti v skladu s 
to uredbo, zlasti v zvezi s postopki in 
mehanizmi za uveljavljanje pravic 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki. Za zagotovitev, da lahko 
posamezniki, na katere se nanašajo 
osebni podatki, uveljavljajo svojo pravico 
do ugovora zoper ta dogovor, je treba to 
dokumentirati, posameznike, na katere se 
nanašajo osebni podatki, pa je treba o tem 
vnaprej obvestiti; v nasprotnem primeru 
se lahko zgornje pravice v celoti 
uveljavljajo v povezavi s katerim koli 
upravljavcem, ki je odgovoren za 
zagotavljanje celovitega izpolnjevanja 
pogojev, določenih z zakonodajo.

Or. es

Predlog spremembe 254
Marielle Gallo

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.

Or. fr
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Predlog spremembe 255
Francesco Enrico Speroni

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) upravljavca s sedežem v tretji državi, 
če Komisija sprejme sklep, da tretja 
država zagotavlja ustrezno raven varstva v 
skladu s členom 41; ali

črtano

Or. it

Predlog spremembe 256
Francesco Enrico Speroni

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. it

Predlog spremembe 257
Antonio López-Istúriz White

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(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; ali
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Or. es

Predlog spremembe 258
Francesco Enrico Speroni

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) upravljavca, ki samo občasno nudi 
blago ali storitve posameznikom, na 
katere se nanašajo osebni podatki in ki 
stalno prebivajo v Uniji.

črtano

Or. it

Predlog spremembe 259
Sajjad Karim

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 260
Antonio López-Istúriz White

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Izvajanje obdelave s strani obdelovalca 
ureja pogodba ali pravni akt, ki določa 
obveznosti obdelovalca do upravljavca, 
predvsem da obdelovalec:

2. Izvajanje obdelave s strani obdelovalca 
ureja pogodba ali pravni akt, ki je 
dokumentiran v obliki, primerni za 
evidentiranje, in ki določa obveznosti 
obdelovalca do upravljavca, predvsem da 
obdelovalec:

Or. es

Predlog spremembe 261
Sajjad Karim

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 262
Antonio López-Istúriz White

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Upravljavec in obdelovalec pisno 
dokumentirata navodila upravljavca in 
obveznosti obdelovalca iz odstavka 2.

črtano

Or. es

Obrazložitev

Obveznost pisnega dokumentiranja vseh navodil lahko ustvari nesorazmerno breme, zlasti če 
ta obveznost vključuje tudi navodila, priložena pogodbi po njenem podpisu. Izvedbena 
navodila se običajno zagotovijo v elektronski obliki, ki omogoča njihovo učinkovito 
dokumentiranje. Razumno je, da bi moralo biti pogodbeno razmerje med upravljavcem in 
obdelovalcem dokumentirano v kakršni koli obliki, ki jo je mogoče zapisati, ta postopek pa je 
ustreznejši od pisne oblike v ožjem smislu, ki je bolj omejena.

Predlog spremembe 263
Sajjad Karim

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en
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Obrazložitev

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

Predlog spremembe 264
Antonio López-Istúriz White

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Če obdelovalec obdela osebne podatke, 
katerih obdelave upravljavec od njega ni 
zahteval, se obdelovalec v zvezi s to 
obdelavo obravnava kot upravljavec in zanj 
veljajo pravila o skupnih upravljavcih iz 
člena 24.

4. Če obdelovalec obdela osebne podatke, 
katerih obdelave upravljavec od njega ni 
zahteval, se obdelovalec v zvezi s to 
obdelavo obravnava kot upravljavec in zanj 
veljajo pravila o skupnih upravljavcih iz 
člena 24, brez poseganja v odgovornost, ki 
se lahko naloži upravljavcu v zvezi z 
izpolnjevanjem njegovih obveznosti.

Or. es

Obrazložitev

V nekaterih primerih se lahko pojavijo nasprotujoče si odgovornosti, kar je treba omeniti. 
Brez poseganja v možnost, da lahko odstopanja na strani obdelovalca povzročijo, da bo imel 
obdelovalec osebno obveznost in odgovornost za obdelavo (višja sila), ne bi smel biti 
izključen morebitni obstoj krivde zaradi neizpolnjevanja obveznosti nadzora.

Predlog spremembe 265
Antonio López-Istúriz White

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 

črtano
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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.

Or. es

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 266
Antonio López-Istúriz White

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Vsak upravljavec, obdelovalec in 
predstavnik upravljavca, če obstaja,
zagotovi, da je zmožen ustrezno obvestiti 
organe, ki to zahtevajo, o vseh postopkih
obdelave v okviru svoje pristojnosti.

Or. es

Predlog spremembe 267
Sajjad Karim

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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



PE500.695v01-00 122/218 AM\920534SL.doc

SL

Or. en

Obrazložitev

Za učinkovito varstvo podatkov morajo imeti organizacije ustrezno dokumentirano, da 
poznajo postopke obdelave podatkov; vzdrževanje dokumentacije za vse postopke obdelave pa 
predstavlja nesorazmerno breme. Dokumentacija bi morala biti namesto zadostitvi 
birokratskih potreb namenjena pomoči upravljavcem in obdelovalcem pri izpolnjevanju 
njihovih obveznosti.

Predlog spremembe 268
Rebecca Taylor

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.

Or. en

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 269
Antonio López-Istúriz White

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Dokumentacija vsebuje vsaj naslednje 
informacije o:

2. Podjetja ali organizacije, ki nimajo 
uradne osebe za varstvo podatkov ali 
zadostnega in veljavnega potrdila, morajo 
hraniti dokumentacijo po zakonsko 
predpisanem modelu za vse postopke 
obdelave, za katere so odgovorne. Ta
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dokumentacija vsebuje vsaj naslednje 
informacije o:

Or. es

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. 
zakonsko predpisano obliko, v kateri je treba hraniti minimalno količino dokumentacije.

Predlog spremembe 270
Sajjad Karim

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Dokumentacija vsebuje vsaj naslednje 
informacije o:

2. Temeljna dokumentacija vsebuje vsaj 
naslednje informacije o:

Or. en

Obrazložitev

Sprememba sledi predlogom sprememb k uvodni izjavi 65 in členu 28(1).

Predlog spremembe 271
Antonio López-Istúriz White

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) imenu uradnika za varstvo podatkov, 
če ta obstaja, in njegove kontaktne 
podatke;

črtano

Or. es
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Predlog spremembe 272
Sajjad Karim

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(c) generičnih namenih obdelave;

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe prispeva k zmanjšanju upravnega bremena za upravljavce in obdelovalce 
podatkov.

Predlog spremembe 273
Sajjad Karim

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 2 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe prispeva k zmanjšanju upravnega bremena za upravljavce in obdelovalce 
podatkov.

Predlog spremembe 274
Antonio López-Istúriz White
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Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 2 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(g) splošni navedbi rokov za izbris 
različnih vrst podatkov, kadar je to 
mogoče;

Or. es

Obrazložitev

Ob upoštevanju posebnih birokratskih zahtev, ki so določene drugje v Uredbi, in mnenj v 
zvezi z njimi, bi bila zagotovitev določene stopnje prožnosti v zvezi z roki za izbris podatkov iz 
člena 28(2)(g) ustrezna, saj obstaja veliko primerov obdelave, v katerih teh informacij ni 
vedno mogoče zagotoviti ali pa jih je mogoče zagotoviti le v zelo splošni obliki.

Predlog spremembe 275
Francesco Enrico Speroni

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Obveznosti iz odstavkov 1 in 2 ne 
veljajo za naslednje upravljavce in 
obdelovalce:

črtano

(a) fizično osebo, ki osebne podatke 
obdeluje brez komercialnega interesa, ali
(b) podjetje ali organizacijo, ki zaposluje 
manj kot 250 oseb in v katerem/kateri je 
obdelava osebnih podatkov samo 
postranska dejavnost.

Or. it

Predlog spremembe 276
Antonio López-Istúriz White
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Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Obveznosti iz odstavkov 1 in 2 ne 
veljajo za naslednje upravljavce in 
obdelovalce:

4. Obveznosti iz odstavka 2 ne veljajo za 
naslednje upravljavce in obdelovalce:

Or. es

Obrazložitev

Odstavek 4 omogoča izvzetje iz zahteve glede dokumentacije iz odstavka 2, tako da ta velja le 
za podjetja ali organizacije, ki obdelujejo osebne podatke kot glavno dejavnost. Ta podjetja in 
organizacije bodo imele tri možnosti, navedene zgoraj: uradno osebo, potrdilo ali zakonsko 
določeno dokumentacijo.

Predlog spremembe 277
Antonio López-Istúriz White

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.

Or. es

Predlog spremembe 278
Antonio López-Istúriz White

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 6
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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).

Or. es

Predlog spremembe 279
Antonio López-Istúriz White

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.

Or. es

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 280
Antonio López-Istúriz White

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kot odziv na izvajanje pooblastil Kot odziv na izvajanje pooblastil 
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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.

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.

Or. es

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 281
Antonio López-Istúriz White

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

Or. es

Obrazložitev

V smislu varnosti zadostuje, da se opredelijo jasni cilji ter na njihovi podlagi ocenijo 
pridobljeni rezultati in po potrebi sprejmejo izvršilni ukrepi. V ta namen je treba 
zainteresiranim stranem zagotoviti ustrezen manevrski prostor pri odločanju, kakšne 
varnostne ukrepe je treba sprejeti v skladu s posebnimi značilnostmi posameznih sektorjev in 
podsektorjev, ne da bi bila potrebna podrobnejša pravila v obliki delegiranih aktov.
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Predlog spremembe 282
Antonio López-Istúriz White

Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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.

Or. es

Obrazložitev

Glej prejšnjo obrazložitev.

Predlog spremembe 283
Antonio López-Istúriz White

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 

1. Upravljavec v primeru kršitve varnosti 
osebnih podatkov, ki predstavlja resno 
nevarnost za zasebnost posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, o 
kršitvi nemudoma obvesti nadzorni organ.



PE500.695v01-00 130/218 AM\920534SL.doc

SL

primerno utemeljitev v primerih, kadar 
nadzorni organ ni bil obveščen v 24 urah.

Or. es

Obrazložitev

Zahteva glede obveščanja in dokumentiranja za vsak incident, povezan z varnostjo, ni 
razumna, ampak se mora uporabljati samo za incidente, ki ustvarjajo resno nevarnost za 
zasebnost posameznika. Preveliko število obvestil, vključno z obvestili, povezanimi z manjšimi 
kršitvami brez posledic, bi lahko dejansko zmanjšalo učinkovitost nadzornih organov pri 
spremljanju in obvladovanju takih incidentov. 24-urni rok se lahko v veliko primerih izkaže za 
nepraktičnega. Pomembno je le, da se zagotovijo razumno hitri ukrepi.

Predlog spremembe 284
Sajjad Karim

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Upravljavec v primeru kršitve varnosti 
osebnih podatkov o kršitvi nemudoma 
obvesti nadzorni organ.

Or. en

Obrazložitev

Predlagani časovni okvir 24 ur za obvestitev nadzornega organa upravljavcu ne pušča dovolj 
časa za celovito oceno učinkov in posledic kršitve ter za opredelitev najboljšega načrta za 
ublažitev učinkov. Zato je ustreznejše, če se za obveščanje o kršitvah varstva osebnih 
podatkov uporabi jezik iz Direktive 2009/136/ES.

Predlog spremembe 285
Eva Lichtenberger
v imenu skupine Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex
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Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Upravljavec v primeru kršitve varnosti 
osebnih podatkov o kršitvi nemudoma, po 
možnosti najpozneje v 72 urah po odkritju 
kršitve, obvesti nadzorni organ.
Upravljavec nadzornemu organu predloži 
primerno utemeljitev v primerih, kadar 
nadzorni organ ni bil obveščen v 72 urah.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 286
Françoise Castex

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Upravljavec v primeru kršitve varnosti 
osebnih podatkov o kršitvi nemudoma, po 
možnosti najpozneje v 72 urah po odkritju 
kršitve, obvesti nadzorni organ.
Upravljavec nadzornemu organu predloži 
primerno utemeljitev v primerih, kadar 
nadzorni organ ni bil obveščen v 72 urah.

Or. en
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Predlog spremembe 287
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Primeri, v katerih bo kršitev varstva 
osebnih podatkov verjetno negativno 
vplivala na zasebnost posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, se 
štejejo za resne kršitve.

Or. pl

Predlog spremembe 288
Antonio López-Istúriz White

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.

Or. es

Predlog spremembe 289
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obveščanje posameznika, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, o kršitvi varnosti 
osebnih podatkov, ni potrebno, če je 
upravljavec izvedel ustrezne zaščitne 
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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.

Or. pl

Predlog spremembe 290
Antonio López-Istúriz White

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Obvestilo iz odstavka 1 vsebuje vsaj: 3. Obvestilo mora vsebovati potrebne 
podrobnosti, ki omogočajo nadzornemu 
organu, da oceni resnost incidentov in 
njihove posledice, ter po potrebi priporoča 
sprejetje ukrepov, in sicer:

Or. es

Obrazložitev

Natančna opredelitev vsebine obvestil ni potrebna, saj bi lahko v praksi privedla do preveč 
podrobne določbe glede na posebnosti različnih sektorjev. Zadostna bi bila zahteva, da 
morajo biti informacije za nadzorni organ dovolj natančne, da lahko točno oceni naravo 
incidenta in njegove posledice. Zato bi moralo obvestilo vsebovati naslednje bistvene 
informacije: naravo incidentov, njihove dejanske ali predvidene posledice ter ukrepe, ki so 
bili izvedeni ali jih je treba še izvesti.

Predlog spremembe 291
Antonio López-Istúriz White

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

varnosti osebnih podatkov iz odstavka 1 
tega člena, kar vključuje dejstva v zvezi s 
kršitvijo, njene učinke in sprejete popravne 
ukrepe. Brez poseganja v zgoraj navedeno 
upravljavec ali, kadar je primerno, 
obdelovalec vodi evidenco o predhodnih 
kršitvah in njihovih posledicah, ki niso 
navedene v odstavku 1, vendar so 
povezane z uporabo osebnih podatkov, in 
zagotovi dostop do nje nadzornim 
organom, ki lahko zahtevajo redno 
prejemanje kopij zabeležb.

Or. es

Obrazložitev

Nedvomno se bodo pojavile manjše kršitve varnosti. Te sicer morda ne bodo ogrozile 
zasebnosti podatkov, vendar jih je treba kljub temu opredeliti in zabeležiti, da bi se preprečila 
njihova morebitna ponovitev. Zato bi bilo treba o manjših kršitvah varnosti osebnih podatkov 
voditi evidenco, ki bi morala biti dostopna nadzornim organom.

Predlog spremembe 292
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 4 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Nadzorni organ vodi javni register kršitev, 
o katerih je bilo poročano.

Or. pl

Predlog spremembe 293
Antonio López-Istúriz White

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 5
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. es

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 294
Antonio López-Istúriz White

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

6. Komisija lahko določi standardno obliko
obvestil nadzornemu organu v skladu z 
odstavkom 3 ter evidence kršitev in 
njihovih posledic. Navedeni izvedbeni akti 
se sprejmejo v skladu s postopkom 
pregleda iz člena 87(2).

Or. es

Predlog spremembe 295
Antonio López-Istúriz White
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Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 4 – pododstavek 1 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posamezniki, na katere se nanašajo 
osebni podatki, se ne obvestijo v primerih, 
v katerih bi to očitno preprečevalo tekoče 
preiskave ali oviralo ali odložilo ukrepe za 
odpravo kršitve varnosti. Podrobnejša 
določba o takih primerih se lahko vključi 
v zakonodajo EU in držav članic, in sicer 
vedno z namenom, da bi se ohranil javni 
interes in spoštoval duh zakonodaje o 
varstvu podatkov.

Or. es

Obrazložitev

Po našem mnenju je treba zagotoviti določene zaščitne ukrepe v primerih, v katerih bi 
obveščanje posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, ogrozilo preiskavo v zvezi s 
kršitvijo varnosti in/ali reševanje težave. Zato predlagamo, da se za četrtim odstavkom vstavi 
novi odstavek, ki opredeljuje naravo takih izjem.

Predlog spremembe 296
Antonio López-Istúriz White

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Komisija je v skladu s členom 86 
pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov, s katerimi podrobneje določi merila 
in zahteve glede okoliščin, v katerih je 
verjetno, da kršitev varnosti osebnih 
podatkov škodljivo vpliva na osebne 
podatke iz odstavka 1.

črtano

Or. es
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Obrazložitev

Odstavek 5 bi bilo treba črtati, saj po našem mnenju pooblastila, prenesena na Komisijo, 
presegajo področje uporabe delegiranih aktov. Prav tako v skladu s členom 32 ni potrebna 
podrobnejša določitev ustreznih meril, saj mora biti za njihovo pravilno razlago odgovoren 
nadzorni organ, pri končni analizi pa sodišča. 

Predlog spremembe 297
Antonio López-Istúriz White

Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Kadar postopki obdelave zaradi svoje 
narave, obsega ali namenov predstavljajo 
posebne nevarnosti za pravice in 
svoboščine posameznikov, na katere se 
nanašajo osebni podatki, upravljavec ali 
obdelovalec v imenu upravljavca, v 
primeru, da v svojo organizacijo ni 
vključil uradne osebe za varstvo podatkov 
ali pridobil ustreznega in veljavnega 
potrdila za obdelavo podatkov z visokim 
tveganjem, izvede oceno učinka 
predvidenih postopkov obdelave na varstvo 
osebnih podatkov.

Or. es

Predlog spremembe 298
Sajjad Karim

Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kadar postopki obdelave zaradi svoje 
narave, obsega ali namenov predstavljajo 
posebne nevarnosti za pravice in 
svoboščine posameznikov, na katere se 
nanašajo osebni podatki, upravljavec ali 

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

obdelovalec v imenu upravljavca izvede 
oceno učinka predvidenih postopkov 
obdelave na varstvo osebnih podatkov, 
razen če zadevne dejavnosti ne 
predstavljajo nevarnosti za zasebnost 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki.

Or. en

Obrazložitev

Če je ocena učinka neobvezna, se s tem odpravijo nepotrebne obveznosti za upravljavce in 
obdelovalce podatkov, katerih dejavnosti ne predstavljajo nevarnosti za zasebnost 
posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Ta določba deluje skladno s predlogi 
sprememb k členu 79, pri čemer je izbira, ali opraviti oceno učinka, eden od dejavnikov, ki se 
upoštevajo pri odločanju o upravnih sankcijah.

Predlog spremembe 299
Sajjad Karim

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.

Or. en

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.
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Predlog spremembe 300
Antonio López-Istúriz White

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

Or. es

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 301
Antonio López-Istúriz White

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 

1. Upravljavec oziroma obdelovalec, v 
primeru, da v svojo organizacijo ni 
vključil uradne osebe za varstvo podatkov 
ali pridobil ustreznega in veljavnega 
potrdila za obdelavo podatkov z visokim 
tveganjem, pred obdelavo osebnih 
podatkov od nadzornega organa pridobi
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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.

odobritev, da zagotovi skladnost 
predvidene obdelave s to uredbo in zlasti
ublaži 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.

Or. es

Obrazložitev

Sporna vprašanja bi bilo treba obravnavati v okviru mednarodnih prenosov podatkov, glede 
na to, da vse družbe ne bodo mogle zaposliti uradne osebe za varstvo podatkov, zato je treba 
poiskati nadomestne rešitve za zagotovitev, da organizacije z manjšimi sredstvi ne bodo 
preobremenjene z birokratskimi zahtevami.

Predlog spremembe 302
Antonio López-Istúriz White

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Upravljavec ali obdelovalec, ki deluje v 
imenu upravljavca, se pred obdelavo 
osebnih podatkov posvetuje z nadzornim 
organom, da zagotovi skladnost predvidene 
obdelave s to uredbo in zlasti ublaži 
nevarnosti za posameznike, na katere se 
nanašajo osebni podatki, kadar:

2. Upravljavec ali obdelovalec, ki deluje v 
imenu upravljavca, v primeru, da v svojo 
organizacijo ni vključil uradne osebe za 
varstvo podatkov ali pridobil ustreznega in 
veljavnega potrdila za obdelavo podatkov 
z visokim tveganjem, se pred obdelavo 
osebnih podatkov posvetuje z nadzornim 
organom, da zagotovi skladnost predvidene 
obdelave s to uredbo in zlasti ublaži 
nevarnosti za posameznike, na katere se 
nanašajo osebni podatki, kadar:

Or. es

Obrazložitev

Glej predhodni odstavek.
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Predlog spremembe 303
Antonio López-Istúriz White

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

Or. es

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 304
Antonio López-Istúriz White

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Upravljavec in obdelovalec imenujeta 
uradno osebo za varstvo podatkov v 
vsakem primeru, kadar:

1. Upravljavec in obdelovalec lahko
imenujeta uradno osebo za varstvo 
podatkov v vsakem primeru, kadar:

Or. es

Predlog spremembe 305
Sajjad Karim
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Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Upravljavec in obdelovalec imenujeta
uradno osebo za varstvo podatkov v 
vsakem primeru, kadar:

1. Upravljavec in obdelovalec bi morala 
imenovati uradno osebo za varstvo 
podatkov v vsakem primeru, kadar:

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 306
Evelyn Regner

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Upravljavec in obdelovalec imenujeta 
uradno osebo za varstvo podatkov v 
vsakem primeru, kadar:

1. Upravljavec in obdelovalec s soglasjem 
predstavniške organizacije delavcev
imenujeta uradno osebo za varstvo 
podatkov v vsakem primeru, kadar:

Or. de

Predlog spremembe 307
Antonio López-Istúriz White

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 1 – točka a
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) obdelavo izvaja javni organ; ali črtano

Or. es

Obrazložitev

Položaj uradne osebe za varstvo podatkov bi moral biti možnost in ne obvezna zahteva ter bi 
ga bilo treba spodbujati s spodbudami, ki stremijo predvsem k zmanjšanju upravnega 
bremena ter k vzpostavitvi prožnejših postopkov in formalnosti, saj po našem mnenju držav 
članic nič ne ovira, da v mejah svojih pooblastil in kot del javne politike ponudijo ali 
zagotovijo dodatne vrste spodbud. 

Predlog spremembe 308
Rebecca Taylor

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Predlog spremembe 309
Antonio López-Istúriz White

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. es
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Predlog spremembe 310
Francesco Enrico Speroni

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;

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

Or. it

Predlog spremembe 311
Evelyn Regner

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;

(b) obdelavo izvaja podjetje, ki obdeluje 
osebne podatke več kot 20 oseb;

Or. de

Predlog spremembe 312
Antonio López-Istúriz White

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) temeljne dejavnosti upravljavca ali 
obdelovalca obsegajo postopke obdelave, 
pri katerih je treba zaradi njihove narave, 
obsega in/ali namenov posameznike, na 
katere se nanašajo osebni podatki, redno 
in sistematično spremljati.

črtano

Or. es
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Predlog spremembe 313
Rebecca Taylor

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 
katere se nanašajo osebni podatki, redno 
in sistematično spremljati.

Or. en

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 314
Antonio López-Istúriz White

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.

Or. es

Predlog spremembe 315
Evelyn Regner
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Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Če imajo družbe v tej skupini izpostave 
v več kot eni državi članici, se uradna 
oseba za varstvo podatkov imenuje v vsaki 
od teh držav članic, če so izpolnjeni pogoji 
iz odstavka 1(b) in (c).

Or. de

Predlog spremembe 316
Antonio López-Istúriz White

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.

Or. es

Predlog spremembe 317
Antonio López-Istúriz White

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Upravljavec ali obdelovalec uradno 
osebo za varstvo podatkov imenuje na 
podlagi strokovnih odlik in zlasti 
strokovnega znanja o zakonodaji in 
praksah varstva podatkov ter zmožnosti za 
opravljanje nalog iz člena 37. Stopnja 

5. Upravljavec ali obdelovalec uradno 
osebo za varstvo podatkov imenuje na 
podlagi strokovnih odlik in zlasti 
strokovnega znanja o zakonodaji in praksah 
varstva podatkov ter zmožnosti za 
opravljanje nalog iz člena 37, v skladu s 
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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.

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.

Or. es

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 318
Antonio López-Istúriz White

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 s tem v zvezi.

Or. es

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 
najmanjšega obdobja zaposlitve.
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Predlog spremembe 319
Antonio López-Istúriz White

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. es

Predlog spremembe 320
Antonio López-Istúriz White

Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Upravljavec ali obdelovalec zagotovi, da 
uradna oseba za varstvo podatkov dolžnosti 
in naloge opravlja neodvisno in ne 
prejema nobenih navodil v zvezi z
opravljanjem funkcije. Uradna oseba za 
varstvo podatkov neposredno poroča 
upravi upravljavca ali obdelovalca.

2. Upravljavec ali obdelovalec zagotovi, da 
uradna oseba za varstvo podatkov dolžnosti 
in naloge opravlja v skladu z določbami te 
uredbe, ne da bi lahko prejemala navodila 
v zvezi s funkcijami, posebej povezanimi z
njenimi zadolžitvami. Uradna oseba za 
varstvo podatkov neposredno poroča 
upravi upravljavca ali obdelovalca.

Or. es

Obrazložitev

Medtem ko je uradna oseba za varstvo podatkov na eni strani zavezana institucionalnim 
zahtevam, mora na drugi strani po zakonu ravnati objektivno in v skladu z Uredbo ter tako 
prispevati k njenemu pravilnemu izvajanju. Vendar to ne pomeni, da lahko ravna povsem brez 
upoštevanja ali celo v nasprotju z nameni in cilji organizacije.



AM\920534SL.doc 149/218 PE500.695v01-00

SL

Predlog spremembe 321
Antonio López-Istúriz White

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.

Or. es

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 322
Antonio López-Istúriz White

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 
to uredbo ter dokumentiranje te dejavnosti 
in prejetih odgovorov;

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

Or. es

Predlog spremembe 323
Antonio López-Istúriz White
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Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) zagotavljanje ohranjanja 
dokumentacije iz člena 28;

črtano

Or. es

Predlog spremembe 324
Antonio López-Istúriz White

Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) spremljanje izvajanja ocene učinka o 
varstvu podatkov s strani upravljavca ali 
obdelovalca in uporabe predhodne 
odobritve ali predhodnega posvetovanja, 
če se to zahteva v skladu s členoma 33 in 
34;

črtano

Or. es

Predlog spremembe 325
Antonio López-Istúriz White

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.

Or. es
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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 326
Antonio López-Istúriz White

Predlog uredbe
Člen 38 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice, nadzorni organi in 
Komisija spodbujajo pripravljanje pravil 
ravnanja, katerih namen je prispevati k 
pravilni uporabi te uredbe, ob upoštevanju 
posebnih značilnosti različnih sektorjev za 
obdelavo podatkov, zlasti v zvezi s:

1. Države članice, nadzorni organi in 
Komisija spodbujajo sodelovanje pri 
pripravi pravil ravnanja, katerih namen je 
prispevati k pravilni uporabi te uredbe, ob 
upoštevanju posebnih značilnosti različnih 
sektorjev za obdelavo podatkov, zlasti v 
zvezi s:

Or. es

Predlog spremembe 327
Francesco Enrico Speroni

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) spoštovanjem pravic potrošnikov;

Or. it

Predlog spremembe 328
Antonio López-Istúriz White

Predlog uredbe
Člen 38 – odstavek 4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija lahko sprejme izvedbene akte, 
s katerimi sklene, da so pravila ravnanja 
in spremembe ali razširitve veljavnih 
pravil ravnanja, ki so ji bile predložene v 
skladu z odstavkom 3, v Uniji splošno 
veljavne. Navedeni izvedbeni akti se 
sprejmejo v skladu s postopkom pregleda 
iz člena 87(2).

črtano

Or. es

Predlog spremembe 329
Antonio López-Istúriz White

Predlog uredbe
Člen 38 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Komisija zagotovi ustrezno objavo 
pravil ravnanja, za katera je v skladu z 
odstavkom 4 sklenila, da so splošno 
veljavna.

črtano

Or. es

Predlog spremembe 330
Antonio López-Istúriz White

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 
hitro ocenijo raven varstva podatkov, ki jo 

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 
raven varstva podatkov, ki jo zagotavljajo 
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zagotavljajo upravljavci in obdelovalci.
Mehanizmi potrjevanja za varstvo 
podatkov prispevajo k pravilni uporabi te 
uredbe, ob upoštevanju posebnih 
značilnosti različnih sektorjev in postopkov 
obdelave.

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.

Or. es

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 pri resnih kršitvah. To bi moralo povzročiti 
takojšnjo izgubo ugodnosti, ki jih lahko zagotavljajo.

Predlog spremembe 331
Antonio López-Istúriz White

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

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
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pooblastilo. pooblastilo.

Or. es

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 332
Antonio López-Istúriz White

Predlog uredbe
Člen 41 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(a) stopnjo uveljavitve in utrditve načela
pravne države, ustrezno veljavno 
zakonodajo, tako splošno kot sektorsko, 
tudi glede javne varnosti, obrambe, 
nacionalne varnosti in kazenskega prava, 
poklicnih pravil in varnostnih ukrepov, ki 
se upoštevajo na področju varstva osebnih 
podatkov v navedeni državi ali mednarodni 
organizaciji, prav tako dostop do pravnega 
varstva ter učinkovitost in izvršljivost 
pravic, vključno s pravico do ukrepanja in 
pritožbe v upravnih in sodnih zadevah, 
zlasti za tiste posameznike, na katere se 
nanašajo osebni podatki, ki imajo stalno 
prebivališče v Uniji in katerih osebni 
podatki se prenašajo;

Or. es

Predlog spremembe 333
Antonio López-Istúriz White

Predlog uredbe
Člen 41 – odstavek 6
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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.

Or. es

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 334
Sajjad Karim

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, 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 in, če je 
ustrezno, po opravljeni oceni učinka, s 
katero upravljavec ali obdelovalec 
zagotovi, da prejemnik podatkov v tretji 
državi vzdržuje visoke standarde 
varovanja podatkov.

Or. en
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Obrazložitev

V skladu s predlogi sprememb Evropskih konzervativcev in reformistov, ki skušajo 
upravljavce spodbuditi k visokim standardom varovanja podatkov z opravljanjem neobvezne 
ocene učinka.

Predlog spremembe 335
Sajjad Karim

Predlog uredbe
Člen 42 – odstavek 2 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) spodbujanjem upravljavcev k 
izvajanju neobvezne ocene učinka.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 336
Antonio López-Istúriz White

Predlog uredbe
Člen 42 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) pogodbenimi določbami med 
upravljavcem ali obdelovalcem in 
prejemnikom podatkov, ki jih je odobril 
nadzorni organ v skladu z odstavkom 4.

(d) pogodbenimi določbami med 
upravljavcem ali obdelovalcem in 
prejemnikom podatkov v skladu z 
odstavkom 4.

Or. es

Predlog spremembe 337
Antonio López-Istúriz White
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Predlog uredbe
Člen 42 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Kadar prenos temelji na pogodbenih 
določbah iz točke (d) odstavka 2 tega 
člena, upravljavec ali obdelovalec od 
nadzornega organa pridobi predhodno 
odobritev pogodbenih določb v skladu s 
točko (a) člena 34(1). Če je prenos povezan 
s postopki obdelave v zvezi s posamezniki, 
na katere se nanašajo osebni podatki, v 
drugi državi članici ali drugih državah 
članicah ali znatno vpliva na prosti pretok 
osebnih podatkov v Uniji, nadzorni organ 
uporabi mehanizem za skladnost iz 
člena 57.

4. Kadar prenos temelji na pogodbenih 
določbah iz točke (d) odstavka 2 tega 
člena, uradna oseba za varstvo podatkov 
pa ni bila imenovana ter zadostno ali 
veljavno uradno potrdilo ni na voljo,
upravljavec ali obdelovalec od nadzornega 
organa pridobi predhodno odobritev 
pogodbenih določb v skladu s točko (a) 
člena 34(1). Če je prenos povezan s 
postopki obdelave v zvezi s posamezniki, 
na katere se nanašajo osebni podatki, v 
drugi državi članici ali drugih državah 
članicah ali znatno vpliva na prosti pretok 
osebnih podatkov v Uniji, nadzorni organ 
uporabi mehanizem za skladnost iz 
člena 57.

Or. es

Obrazložitev

Kolikor razumemo, je mogoče predhodno odobritev iz odstavkov 4 in 5 nadomestiti z ukrepi 
uradne osebe za varstvo podatkov, če je imenovana, ali obstojem zadostnega in veljavnega 
potrdila, izdanega v skladu s politiko potrjevanja iz člena 39.

Predlog spremembe 338
Antonio López-Istúriz White

Predlog uredbe
Člen 42 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Kadar ustrezni zaščitni ukrepi v zvezi z 
varstvom osebnih podatkov niso 
zagotovljeni v pravno zavezujočem aktu, 
upravljavec ali obdelovalec za prenos ali 
niz prenosov ali določbe, ki bodo 
vstavljene v upravne dogovore, ki določajo 
podlago za tak prenos, pridobi predhodno 

5. Kadar ustrezni zaščitni ukrepi v zvezi z 
varstvom osebnih podatkov niso 
zagotovljeni v pravno zavezujočem aktu,
uradna oseba za varstvo podatkov pa ni 
bila imenovana ter zadostno ali veljavno 
uradno potrdilo ni na voljo, upravljavec 
ali obdelovalec za prenos ali niz prenosov 
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odobritev. Taka odobritev s strani 
nadzornega organa je v skladu s točko (a) 
člena 34(1). Če je prenos povezan s 
postopki obdelave v zvezi s posamezniki, 
na katere se nanašajo osebni podatki, v 
drugi državi članici ali drugih državah 
članicah ali znatno vpliva na prosti pretok 
osebnih podatkov v Uniji, nadzorni organ 
uporabi mehanizem za skladnost iz 
člena 57. Odobritve s strani nadzornega 
organa na podlagi člena 26(2) Direktive 
95/46/ES ostanejo veljavne, dokler jih ta 
nadzorni organ ne spremeni, nadomesti ali 
razveljavi.

ali določbe, ki bodo vstavljene v upravne 
dogovore, ki določajo podlago za tak 
prenos, pridobi predhodno odobritev. Taka 
odobritev s strani nadzornega organa je v 
skladu s točko (a) člena 34(1). Če je prenos 
povezan s postopki obdelave v zvezi s 
posamezniki, na katere se nanašajo osebni 
podatki, v drugi državi članici ali drugih 
državah članicah ali znatno vpliva na prosti 
pretok osebnih podatkov v Uniji, nadzorni 
organ uporabi mehanizem za skladnost iz 
člena 57. Odobritve s strani nadzornega 
organa na podlagi člena 26(2) Direktive 
95/46/ES ostanejo veljavne, dokler jih ta 
nadzorni organ ne spremeni, nadomesti ali 
razveljavi.

Or. es

Obrazložitev

Glej prejšnji predlog spremembe.

Predlog spremembe 339
Evelyn Regner

Predlog uredbe
Člen 43 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) so jih sestavile povezane družbe v 
soglasju z organom, ki zastopa interese 
delavcev, in uradno osebo za varstvo 
podatkov v kraju zadevne izpostave;

Or. de

Predlog spremembe 340
Antonio López-Istúriz White

Predlog uredbe
Člen 43 – odstavek 4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija lahko določi obliko zapisa in 
postopke za izmenjavo informacij z 
elektronskimi sredstvi med upravljavci, 
obdelovalci in nadzornimi organi za 
zavezujoča poslovna pravila v smislu tega 
člena. Navedeni izvedbeni akti se 
sprejmejo v skladu s postopkom pregleda 
iz člena 87(2).

4. Komisija lahko določi obliko zapisa in 
postopke za izmenjavo informacij med 
upravljavci, obdelovalci in nadzornimi 
organi za zavezujoča poslovna pravila v 
smislu tega člena. Navedeni izvedbeni akti 
se sprejmejo v skladu s postopkom 
pregleda iz člena 87(2).

Or. es

Obrazložitev

Izraz „z elektronskimi sredstvi“ bi bilo treba črtati na podlagi načela tehnološke nevtralnosti, 
na katerem bi morala po našem mnenju temeljiti ta uredba.

Predlog spremembe 341
Arlene McCarthy

Predlog uredbe
Člen 44 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(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; ali

Or. en

Predlog spremembe 342
Antonio López-Istúriz White
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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

Or. es

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 343
Antonio López-Istúriz White

Predlog uredbe
Člen 44 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Upravljavec ali obdelovalec 
dokumentira oceno in predvidene ustrezne 
zaščitne ukrepe iz točke (h) odstavka 1 tega 
člena v dokumentaciji iz člena 28 in o 
prenosu obvesti nadzorni organ.

6. Upravljavec ali obdelovalec 
dokumentira oceno in predvidene ustrezne 
zaščitne ukrepe iz točke (h) odstavka 1 tega 
člena v dokumentaciji iz člena 28, kadar je 
to ustrezno v skladu s to določbo, in o 
prenosu obvesti nadzorni organ.

Or. es

Obrazložitev

V zvezi z odstavkom 6 sklepamo, da se bodo zahteve glede dokumentacije iz člena 28 
uporabljale, kadar se bodo ujemale z zahtevami iz predloga spremembe, ki smo ga predlagali 
v zvezi s to določbo, tj. kadar ni imenovana uradna oseba za varstvo podatkov ali ne obstaja 
zadostno ali veljavno potrdilo. V drugih primerih se uporablja splošno načelo odgovornosti iz 
člena 28(1).

Predlog spremembe 344
Antonio López-Istúriz White
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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

Or. es

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 345
Eva Lichtenberger
v imenu skupine Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Predlog uredbe
Člen 44 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 44 a
Razkritja, ki jih pravo Unije ne dovoljuje

1. Nobena sodba sodišča in nobena 
odločba upravnega organa tretje države, 
ki od upravljavca ali obdelovalca zahteva 
razkritje osebnih podatkov, se ne prizna 
niti ni izvršljiva na noben način, brez 
poseganja v pogodbo ali mednarodni 
sporazum o medsebojni pomoči, sklenjen 
med tretjo državo prosilko in Unijo ali 
državo članico.
2. Če sodba sodišča ali odločba upravnega 
organa tretje države od upravljavca ali 
obdelovalca zahteva razkritje osebnih 
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podatkov, mora upravljavec ali 
obdelovalec in predstavnik upravljavca, če 
je prisoten, o zahtevi nemudoma obvestiti 
nadzorni organ in od njega pridobiti 
predhodno odobritev za prenos v skladu s
točko (d) člena 34(1).
3. Nadzorni organ oceni skladnost 
zahtevanega razkritja z Uredbo in zlasti, 
ali je razkritje potrebno in zakonsko 
predpisano v skladu s točkama (d) in (e) 
odstavka 1 in odstavkom 5 člena 44.
4. Nadzorni organ o zahtevi obvesti 
nacionalni pristojni organ. Upravljavec 
ali obdelovalec o zahtevi in odobritvi 
nadzornega organa obvesti tudi 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki.
5. Komisija lahko določi standardno 
obliko obvestil nadzornemu organu iz 
odstavka 2 in informacij iz odstavka 4, ki 
jih je treba posredovati posamezniku, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, ter 
postopke, ki se uporabljajo za obvestila in 
informacije. Navedeni izvedbeni akti se 
sprejmejo v skladu s postopkom pregleda 
iz člena 87(2).

Or. en

Obrazložitev

Besedilo tega predloga spremembe temelji na osnutku z neuradnih posvetovanj med službami. 
Zagotavlja zaščito pred tem, da bi tretje države uveljavljale svoje zakone na drugih ozemljih. 
Ta zaščita je potrebna, ker zakoni nekaterih tretjih držav silijo upravljavce k razkritju osebnih 
podatkov brez ustreznih zaščitnih ukrepov. Organi tretjih držav lahko dostopajo do osebnih 
podatkov, ki jih imajo evropski nadzorniki, le prek postopkov za medsebojno pravno pomoč.

Predlog spremembe 346
Antonio López-Istúriz White

Predlog uredbe
Člen 45 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za namene odstavka 1(a) in (b) lahko 
pristojni organi izmenjujejo informacije 
in sodelujejo pri dejavnostih, povezanih z 
izvajanjem njihovih pooblastil in zaščito 
pravic iz te uredbe.

Or. es

Obrazložitev

Predlagano besedilo je namenjeno podrobnejši opredelitvi pogojev, pod katerimi se lahko 
taki dogovori in dejavnosti izvajajo. Predlagani model temelji na modelu, ki se uporablja za 
sodelovanje pristojnih organov na področju revizij iz Direktive 2006/43/ES z dne 
17. maja 2006 o obveznih revizijah za letne in konsolidirane računovodske izkaze ter o 
spremembi direktiv Sveta 78/660/EGS in 83/349/EGS.

Predlog spremembe 347
Antonio López-Istúriz White

Predlog uredbe
Člen 45 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Sodelovanje se lahko izvaja, če:
(a) so pristojni organi tretjih držav 
pooblaščeni za varstvo osebnih podatkov v 
zadevah, ki jih poznajo v skladu z veljavno 
zakonodajo,
(b) so med zadevnimi pristojnimi organi 
sklenjeni delovni dogovori na podlagi 
vzajemnosti,
(c) se prenos osebnih podatkov v tretjo 
državo izvaja v skladu s poglavjem V te 
uredbe.

Or. es

Obrazložitev

Predlagano besedilo je namenjeno podrobnejši opredelitvi pogojev, pod katerimi se lahko 
taki dogovori in dejavnosti izvajajo. Predlagani model temelji na modelu, ki se uporablja za 
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sodelovanje pristojnih organov na področju revizij iz Direktive 2006/43/ES z dne 
17. maja 2006 o obveznih revizijah za letne in konsolidirane računovodske izkaze ter o 
spremembi direktiv Sveta 78/660/EGS in 83/349/EGS.

Predlog spremembe 348
Antonio López-Istúriz White

Predlog uredbe
Člen 45 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. Delovni dogovori iz odstavka 2a, 
točka (b), zagotavljajo, da:
(a) pristojni organi utemeljijo namen 
zahteve za sodelovanje;
(b) osebe, ki so ali so bile zaposlene v 
pristojnih organih tretje države, ki 
prejmejo informacije, spoštujejo 
obveznost varovanja poslovne skrivnosti;
(c) lahko pristojni organi tretje države 
uporabijo rezultate sodelovanja le za 
izvajanje funkcij, povezanih z varstvom 
osebnih podatkov;
(d) mora pristojni organ tretje države, če 
želi prenesti informacije, prejete na 
podlagi sodelovanja, tretji osebi, pridobiti 
predhodno, posebno in pisno privolitev 
organa, ki je zagotovil informacije, razen 
če tak prenos zahteva nacionalna 
zakonodaja ali jo odredi sodišče in je 
potreben ukrep za zaščito ustreznih javnih 
interesov v zvezi s:
preprečevanjem, preiskovanjem ali 
pregonom kaznivih dejanj,
spremljanjem, pregledovanjem ali 
urejanjem, povezanim, četudi občasno, z 
izvajanjem javne oblasti v skladu s 
področjem uporabe dogovora.
V takih primerih se organu, ki je zagotovil 
informacije, predloži predhodno obvestilo;
(e) se sprejmejo ustrezni tehnični in 
organizacijski varnostni ukrepi za varstvo 
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osebnih podatkov pred naključnim ali 
nezakonitim uničenjem, naključno 
izgubo, spreminjanjem, nepooblaščenim
razkritjem ali dostopom in pred vsemi 
drugimi nezakonitimi oblikami obdelave 
osebnih podatkov;
(f) se zahteva za sodelovanje s strani 
pristojnega organa tretje države zavrne, 
če:
bi škodljivo vplivala na suverenost, 
varnost ali javni red Skupnosti ali države 
članice, ki je prejela zahtevo, ali
so pred organi države članice, ki je prejela 
zahtevo, že sproženi sodni postopki v zvezi 
z enakimi dejanji in zoper iste osebe.

Or. es

Obrazložitev

Predlagano besedilo je namenjeno podrobnejši opredelitvi pogojev, pod katerimi se lahko 
taki dogovori in dejavnosti izvajajo. Predlagani model temelji na modelu, ki se uporablja za 
sodelovanje pristojnih organov na področju revizij iz Direktive 2006/43/ES z dne 
17. maja 2006 o obveznih revizijah za letne in konsolidirane računovodske izkaze ter o 
spremembi direktiv Sveta 78/660/EGS in 83/349/EGS.

Predlog spremembe 349
Antonio López-Istúriz White

Predlog uredbe
Člen 45 – odstavek 2 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2c. Države članice sporočijo Komisiji 
delovne dogovore iz odstavkov 2a in 2b.

Or. es

Obrazložitev

Predlagano besedilo je namenjeno podrobnejši opredelitvi pogojev, pod katerimi se lahko 
taki dogovori in dejavnosti izvajajo. Predlagani model temelji na modelu, ki se uporablja za 
sodelovanje pristojnih organov na področju revizij iz Direktive 2006/43/ES z dne 
17. maja 2006 o obveznih revizijah za letne in konsolidirane računovodske izkaze ter o 
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spremembi direktiv Sveta 78/660/EGS in 83/349/EGS.

Predlog spremembe 350
Antonio López-Istúriz White

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,
ravna popolnoma neodvisno.

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

Or. es

Predlog spremembe 351
Antonio López-Istúriz White

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.

Or. es

Predlog spremembe 352
Antonio López-Istúriz White

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 

5. Vsaka država članica v skladu s svojo 
notranjo porazdelitvijo pristojnosti
zagotovi, da so nadzornim organom na 
voljo zadostni človeški, tehnični in 
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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.

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.

Or. es

Predlog spremembe 353
Antonio López-Istúriz White

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.

Or. es

Predlog spremembe 354
Antonio López-Istúriz White

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.

Or. es
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Predlog spremembe 355
Antonio López-Istúriz White

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.

Or. es

Predlog spremembe 356
Antonio López-Istúriz White

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 nesposobnosti 
opravljanja funkcije, nezdružljivosti,
odstopa, razrešitve, pravnomočne obsodbe 
za naklepno kaznivo dejanje ali prisilne 
razrešitve.

Or. es

Predlog spremembe 357
Antonio López-Istúriz White

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 

4. Člana razreši ali odpokliče organ, ki ga 
je imenoval, če ne izpolnjuje več pogojev, 
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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.

ki se zahtevajo za opravljanje njegovih 
nalog, ali če je zagrešil hujšo kršitev v zvezi 
z izpolnjevanjem obveznosti v okviru 
mandata.

Or. es

Predlog spremembe 358
Antonio López-Istúriz White

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;

Or. es

Predlog spremembe 359
Antonio López-Istúriz White

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
nadzornih organov;

Or. es

Predlog spremembe 360
Antonio López-Istúriz White

Predlog uredbe
Člen 49 – točka c
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. es

Predlog spremembe 361
Antonio López-Istúriz White

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;

Or. es

Predlog spremembe 362
Antonio López-Istúriz White

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;

Or. es
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Predlog spremembe 363
Antonio López-Istúriz White

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;

Or. es

Predlog spremembe 364
Antonio López-Istúriz White

Predlog uredbe
Člen 49 – točka (g)

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.

Or. es

Predlog spremembe 365
Antonio López-Istúriz White

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.
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Or. es

Predlog spremembe 366
Françoise Castex

Predlog uredbe
Člen 51 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsak organ je na svojem ozemlju pristojen 
za dejavnosti obdelave, ki se izvajajo v 
okviru dejavnosti enote upravljavca ali 
obdelovalca ali vplivajo na prebivalce tega 
ozemlja.

Or. fr

Predlog spremembe 367
Antonio López-Istúriz White

Predlog uredbe
Člen 51 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar se obdelava osebnih podatkov 
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.

2. Kadar se obdelava osebnih podatkov 
izvaja v okviru dejavnosti enote
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, razen 
v primerih odločitev v zvezi s pritožbami iz 
člena 73, ko usklajuje ukrepe zadevnih 
nadzornih organov.

Or. es
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Obrazložitev

Namen predloga spremembe je dodati besedilo v člen 51(2). Besedilo Komisije izključuje iz 
področja uporabe Uredbe ukrepe iz člena 73 (pritožbe posameznikov, na katere se nanašajo 
osebni podatki). Za zagotovitev doslednosti celotnega predloga so bili predloženi tudi 
predlogi sprememb, namenjeni črtanju določb, ki so bile vključene zaradi univerzalnega 
področja uporabe sistema „enega organa“.

Predlog spremembe 368
Antonio López-Istúriz White

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;

Or. es

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 369
Antonio López-Istúriz White

Predlog uredbe
Člen 52 – odstavek 1 – točka j a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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 370
Antonio López-Istúriz White

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.

Or. es

Predlog spremembe 371
Antonio López-Istúriz White

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.

Or. es

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je bil predložen za zagotovitev, da predlog zajema države, na ozemlju 
katerih deluje več kot en nadzorni organ.
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Predlog spremembe 372
Antonio López-Istúriz White

Predlog uredbe
Člen 55 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Vsak nadzorni organ sprejme vse 
ustrezne ukrepe, potrebne za odgovor na 
zahtevo drugega nadzornega organa, 
nemudoma in najpozneje en mesec po 
prejemu zahteve. Taki ukrepi vključujejo 
zlasti prenos relevantnih informacij o 
poteku preiskave ali ukrepe izvrševanja 
zaradi prenehanja ali prepovedi postopkov
obdelave v nasprotju s to uredbo.

2. Vsak nadzorni organ sprejme vse 
ustrezne ukrepe, potrebne za odgovor na 
zahtevo drugega nadzornega organa, 
nemudoma in najpozneje dva tedna po 
prejemu zahteve. Taki ukrepi vključujejo 
zlasti prenos relevantnih informacij o 
poteku preiskave ali ukrepih izvrševanja 
zaradi prenehanja ali prepovedi postopkov 
obdelave v nasprotju s to uredbo.

Or. es

Obrazložitev

Zaradi učinkovitosti in verodostojnosti bi bilo treba to obdobje zmanjšati iz enega meseca na 
dva tedna.

Predlog spremembe 373
Antonio López-Istúriz White

Predlog uredbe
Člen 55 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Če nadzorni organ ne ukrepa v enem 
mesecu po prejemu zahteve drugega 
nadzornega organa, je nadzorni organ 
prosilec pristojen za sprejetje začasnih 
ukrepov na ozemlju svoje države članice v 
skladu s členom 51(1) in zadevo predloži 
Evropskemu odboru za varstvo podatkov v 
skladu s postopkom iz člena 57.

8. Če nadzorni organ ne ukrepa v dveh 
tednih po prejemu zahteve drugega 
nadzornega organa, je nadzorni organ 
prosilec pristojen za sprejetje začasnih 
ukrepov na ozemlju svoje države članice v 
skladu s členom 51(1) in zadevo predloži 
Evropskemu odboru za varstvo podatkov v 
skladu s postopkom iz člena 57.

Or. es
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Obrazložitev

Zaradi učinkovitosti in verodostojnosti bi bilo treba to obdobje zmanjšati iz enega meseca na 
dva tedna.

Predlog spremembe 374
Antonio López-Istúriz White

Predlog uredbe
Člen 56 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Če nadzorni organ v enem mesecu ne 
izpolni obveznosti iz odstavka 2, so drugi 
nadzorni organi pristojni za sprejetje 
začasnega ukrepa na ozemlju njegove 
države članice v skladu s členom 51(1).

5. Če nadzorni organ v dveh tednih ne 
izpolni obveznosti iz odstavka 2, so drugi 
nadzorni organi pristojni za sprejetje 
začasnega ukrepa na ozemlju njegove 
države članice v skladu s členom 51(1).

Or. es

Obrazložitev

Zaradi učinkovitosti in verodostojnosti bi bilo treba to obdobje zmanjšati iz enega meseca na 
dva tedna.

Predlog spremembe 375
Antonio López-Istúriz White

Predlog uredbe
Člen 58 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Evropski odbor za varstvo podatkov o 
zadevi poda mnenje, če tako odloči 
enostavna večina njegovih članov ali če to 
zahteva kateri koli nadzorni organ ali
Komisija, in sicer v enem tednu po 
prejemu relevantnih informacij v skladu z 
odstavkom 5. Mnenje se sprejme v enem 
mesecu z navadno večino članov 
Evropskega odbora za varstvo podatkov.
Predsednik Evropskega odbora za varstvo 
podatkov o mnenju nemudoma obvesti 

7. Evropski odbor za varstvo podatkov o 
zadevi poda mnenje, če tako odloči 
enostavna večina njegovih članov ali če to 
zahteva Komisija, in sicer v enem tednu po 
prejemu relevantnih informacij v skladu z 
odstavkom 5. Mnenje se sprejme v enem 
mesecu z navadno večino članov 
Evropskega odbora za varstvo podatkov.
Predsednik Evropskega odbora za varstvo 
podatkov o mnenju nemudoma obvesti 
nadzorni organ iz odstavka 1 oziroma 
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nadzorni organ iz odstavka 1 oziroma 
odstavka 3, Komisijo in nadzorni organ, 
pristojen na podlagi člena 51, ter ga objavi.

odstavka 3, Komisijo in nadzorni organ, 
pristojen na podlagi člena 51, ter ga objavi.

Or. es

Obrazložitev

Strinjam se je mogoče, da bi bilo treba zahtevo, da mora Odbor podajati mnenja o omenjenih 
zadevah, omejiti na nekatere primere. Zato je mogoče podpreti člen 58(7), čeprav z manjšimi 
spremembami.

Predlog spremembe 376
Antonio López-Istúriz White

Predlog uredbe
Člen 59

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 59 črtano
Mnenje Komisije

1. V desetih tednih po obravnavanju 
vprašanja iz člena 58 ali najpozneje v 
šestih tednih v primeru člena 61 lahko 
Komisija za zagotovitev pravilne in 
dosledne uporabe te uredbe sprejme 
mnenje glede vprašanj, ki se pojavijo v 
skladu s členom 58 ali 61.
2. Če Komisija sprejme mnenje v skladu z 
odstavkom 1, zadevni nadzorni organ v 
največji možni meri upošteva mnenje 
Komisije ter Komisijo in Evropski odbor 
za varstvo podatkov obvesti, ali namerava 
svoj osnutek ukrepa ohraniti ali 
spremeniti.
3. V roku iz odstavka 1 nadzorni organ ne 
sprejme osnutka ukrepa.
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 
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nadaljnji mesec.

Or. es

Obrazložitev

Členi, ki na Komisijo prenašajo nadzorna pooblastila, povezana z dejavnostmi nadzornih 
organov, se črtajo. Nadzorni organi bi morali biti individualno in kolektivno neodvisni ter ne 
bi smeli biti podrejeni ali odgovorni upravnim in/ali političnim organom. Komisija bi morala 
svoja pooblastila za nadzor uporabe evropske zakonodaje izvajati izključno na načine, 
določene v Pogodbah.

Predlog spremembe 377
Antonio López-Istúriz White

Predlog uredbe
Člen 60

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 60 črtano
Začasni preklic osnutka ukrepa

1. Komisija lahko v enem mesecu po 
obvestilu iz člena 59(4), če ima resne 
pomisleke glede tega, ali bi osnutek 
ukrepa zagotovil pravilno uporabo te 
uredbe, ali meni, da bi kako drugače 
pripomogel k njeni nedosledni uporabi, 
sprejme obrazloženi sklep, v katerem od 
nadzornega organa zahteva, da začasno 
prekliče osnutek ukrepa, pri čemer 
upošteva mnenje Evropskega odbora za 
varstvo podatkov v skladu s členom 58(7) 
ali členom 61(2), če se to zdi potrebno 
zaradi:
(a) uskladitve razhajajočih se stališč 
nadzornega organa in Evropskega odbora 
za varstvo podatkov, če se to še zdi 
mogoče; ali
(b) sprejetja ukrepa v skladu s točko (a) 
člena 62(1).
2. Komisija določi trajanje začasnega 
preklica, ki ni daljše od 12 mesecev.
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3. Nadzorni organ v roku iz odstavka 2 ne 
sme sprejeti osnutka ukrepa.

Or. es

Obrazložitev

Členi, ki na Komisijo prenašajo nadzorna pooblastila, povezana z dejavnostmi nadzornih 
organov, se črtajo. Nadzorni organi bi morali biti individualno in kolektivno neodvisni ter ne 
bi smeli biti podrejeni ali odgovorni upravnim in/ali političnim organom. Komisija bi morala 
svoja pooblastila za nadzor uporabe evropske zakonodaje izvajati izključno na načine, 
določene v Pogodbah.

Predlog spremembe 378
Antonio López-Istúriz White

Predlog uredbe
Člen 62 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) sprejme sklep glede pravilne uporabe 
te uredbe v skladu z njenimi cilji in 
zahtevami glede zadev, o katerih jo 
obvestijo nadzorni organi v skladu s 
členom 58 ali 61, glede zadeve, v zvezi s 
katero je bil sprejet obrazloženi sklep v 
skladu s členom 60(1), ali glede zadeve, v 
zvezi s katero nadzorni organ ne predloži 
osnutka ukrepa in je ta nadzorni organ 
navedel, da ne namerava upoštevati 
mnenja Komisije, sprejetega v skladu s 
členom 59;

črtano

Or. es

Obrazložitev

Členi, ki na Komisijo prenašajo nadzorna pooblastila, povezana z dejavnostmi nadzornih 
organov, se črtajo. Nadzorni organi bi morali biti individualno in kolektivno neodvisni ter ne 
bi smeli biti podrejeni ali odgovorni upravnim in/ali političnim organom. Komisija bi morala 
svoja pooblastila za nadzor uporabe evropske zakonodaje izvajati izključno na načine, 
določene v Pogodbah.
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Predlog spremembe 379
Antonio López-Istúriz White

Predlog uredbe
Člen 62 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) v roku iz člena 59(1) sprejme sklep, ali 
bo osnutke standardnih določil o varstvu 
podatkov iz točke (d) člena 58(2) 
razglasila za splošno veljavne;

črtano

Or. es

Obrazložitev

Členi, ki na Komisijo prenašajo nadzorna pooblastila, povezana z dejavnostmi nadzornih 
organov, se črtajo. Nadzorni organi bi morali biti individualno in kolektivno neodvisni ter ne 
bi smeli biti podrejeni ali odgovorni upravnim in/ali političnim organom. Komisija bi morala 
svoja pooblastila za nadzor uporabe evropske zakonodaje izvajati izključno na načine, 
določene v Pogodbah.

Predlog spremembe 380
Antonio López-Istúriz White

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

Or. es

Obrazložitev

Členi, ki na Komisijo prenašajo nadzorna pooblastila, povezana z dejavnostmi nadzornih 
organov, se črtajo. Nadzorni organi bi morali biti individualno in kolektivno neodvisni ter ne 
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bi smeli biti podrejeni ali odgovorni upravnim in/ali političnim organom. Komisija bi morala 
svoja pooblastila za nadzor uporabe evropske zakonodaje izvajati izključno na načine, 
določene v Pogodbah.

Predlog spremembe 381
Antonio López-Istúriz White

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. es

Predlog spremembe 382
Antonio López-Istúriz White

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.

Or. es

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.
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Predlog spremembe 383
Antonio López-Istúriz White

Predlog uredbe
Člen 71 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Evropskemu odboru za varstvo podatkov 
pomaga sekretariat. Evropski nadzornik za 
varstvo podatkov zagotovi sekretariat.

1. Evropskemu odboru za varstvo podatkov 
pomaga sekretariat. Komisija zagotovi 
sekretariatu Odbora vse potrebno za 
opravljanje njegovega dela.

Or. es

Obrazložitev

Evropski nadzornik za varstvo podatkov je član Odbora s pravico govora in glasovanja. Ne bi 
bilo ustrezno, da bi nadzornik opravljal tudi funkcijo sekretariata. V tem primeru bi lahko 
nadzornik usmerjal delo Odbora in vplival na njegove postopke na način, ki je nezdružljiv z 
njegovo vlogo aktivnega člana Odbora s specifičnimi interesi. 

Predlog spremembe 384
Antonio López-Istúriz White

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 
prebiva, vloži pritožbo, če meni, da 
obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim 
ni skladna s to uredbo ali da njegove 
pravice, priznane s to uredbo, niso bile 
ustrezno upoštevane.

Or. es

Obrazložitev

Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, imajo pravico do pritožbe pri nadzornih 



AM\920534SL.doc 183/218 PE500.695v01-00

SL

organih, če menijo, da so bile njihove pravice iz te uredbe kršene. To lahko storijo z osebno 
vložitvijo pritožbe ali pa naročijo organizacijam ali združenjem iz odstavka 2 člena 73, da 
vložijo pritožbo v njihovem imenu.

Predlog spremembe 385
Francesco Enrico Speroni

Predlog uredbe
Člen 73 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. it

Predlog spremembe 386
Rebecca Taylor

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 svoje običajno prebivališče, ali v 
državi članici, v kateri ima upravljavec 
podatkov glavni sedež, vloži pritožbo, če 
meni, da obdelava osebnih podatkov v 
zvezi z njim ni skladna s to uredbo.

Or. en
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Obrazložitev

Besedilo Komisije ustvarja velike praktične in logistične težave; predlagana sprememba bi 
povečala pravno varnost za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, in 
nacionalnega nadzornega organa.

Predlog spremembe 387
Antonio López-Istúriz White

Predlog uredbe
Člen 73 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Vsak organ, organizacija ali združenje, 
katerega cilj je zaščita pravic in interesov 
posameznikov, na katere se nanašajo 
osebni podatki, v zvezi z varstvom njihovih 
osebnih podatkov in ki je ustanovljeno v 
skladu z zakonodajo države članice, lahko 
pri nadzornem organu v tej državi članici 
vloži pritožbo, če meni, da so bile kršene 
pravice iz te uredbe. Prav tako lahko v 
imenu enega ali več posameznikov, na 
katere se nanašajo osebni podatki in ki 
živijo v zadevni državi članici, uveljavlja 
pravice, ki so bile tem posameznikom 
dodeljene z Uredbo, če je za to ustrezno 
pooblaščen.

Or. es

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe 384.

Predlog spremembe 388
Antonio López-Istúriz White

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

Or. es

Predlog spremembe 389
Antonio López-Istúriz White

Predlog uredbe
Člen 74 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Vsaka fizična ali pravna oseba ima 
pravico do sprožitve sodnega postopka za 
izpodbijanje odločitev nadzornega organa 
v zvezi z njo ali ki nanjo kakor koli 
vplivajo.

Or. es

Obrazložitev

Fizične ali pravne osebe morajo imeti pravico do sprožitve sodnega postopka zoper nadzorne 
organe v zvezi z odločitvami, ki so jih sprejeli, ali njihovo neaktivnostjo ali opustitvijo, s 
čimer so morda kršili pravice teh oseb. Uredba mora določati, kdaj in pod katerimi pogoji se 
lahko zahtevek zavrne. Osebe, ki jih dejanje ali opustitev neposredno zadeva ali katerih 
pravice so bile kršene, lahko sprožijo sodni postopek.

Predlog spremembe 390
Francesco Enrico Speroni

Predlog uredbe
Člen 74 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. it

Predlog spremembe 391
Antonio López-Istúriz White

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.

Or. es

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 392
Antonio López-Istúriz White

Predlog uredbe
Člen 74 – odstavek 4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. es

Predlog spremembe 393
Antonio López-Istúriz White

Predlog uredbe
Člen 75 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Brez poseganja v katero koli dostopno 
pravno sredstvo v upravnem postopku, 
vključno s pravico do vložitve pritožbe pri 
nadzornem organu v skladu s členom 73, 
ima vsaka fizična oseba pravico do 
pravnega sredstva v sodnem postopku, če 
meni, da so bile njene pravice iz te uredbe 
kršene zaradi obdelave njenih osebnih 
podatkov, ki ni bila skladna s to uredbo.

1. Brez poseganja v katero koli dostopno 
pravno sredstvo v upravnem postopku, 
vključno s pravico do vložitve pritožbe pri 
nadzornem organu v skladu s členom 73, 
ima vsaka fizična oseba pravico do 
pravnega sredstva v sodnem postopku, če 
meni, da so bile njene pravice iz te uredbe 
kršene.

Or. es

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je izbrisati zadnji del odstavka (od „zaradi“ do konca), da bi 
preprečili razlage, ki bi lahko na določen način okrnile pravico do sprožitve sodnega 
postopka, ki jo priznava ta uredba.

Predlog spremembe 394
Francesco Enrico Speroni
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Predlog uredbe
Člen 75 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Brez poseganja v katero koli dostopno 
pravno sredstvo v upravnem postopku, 
vključno s pravico do vložitve pritožbe pri 
nadzornem organu v skladu s členom 73, 
ima vsaka fizična oseba pravico do 
pravnega sredstva v sodnem postopku, če 
meni, da so bile njene pravice iz te uredbe 
kršene zaradi obdelave njenih osebnih 
podatkov, ki ni bila skladna s to uredbo.

1. Brez poseganja v katero koli dostopno 
pravno sredstvo v upravnem postopku, 
vključno s pravico do vložitve pritožbe pri 
nadzornem organu v skladu s členom 73, 
ima vsaka fizična oseba pravico do
brezplačnega pravnega sredstva v sodnem 
postopku, če meni, da so bile njene pravice 
iz te uredbe kršene zaradi obdelave njenih 
osebnih podatkov, ki ni bila skladna s to 
uredbo.

Or. it

Predlog spremembe 395
Antonio López-Istúriz White

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.

Or. es

Obrazložitev

Postopke bi bilo mogoče po našem mnenju ustaviti le na zahtevo katere koli strani in po 
zaslišanju vseh strani, kar je najprimernejši potek dejavnosti v tovrstnih primerih.
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Predlog spremembe 396
Klaus-Heiner Lehne

Predlog uredbe
Člen 76 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ni praktične potrebe po takšnem mehanizmu.

Predlog spremembe 397
Antonio López-Istúriz White

Predlog uredbe
Člen 76 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. es

Obrazložitev

Organi, organizacije in združenja iz člena 73(2) bi morali biti po našem mnenju vedno 
ustrezno pooblaščeni za uveljavljanje pravice iz tega člena, tj. pravice do sprožitve sodnega 
postopka v imenu posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki. To mora biti v tej 
uredbi popolnoma jasno. 
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Predlog spremembe 398
Antonio López-Istúriz White

Predlog uredbe
Člen 76 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Če pristojno sodišče države članice 
utemeljeno domneva, da v drugi državi 
članici potekajo vzporedni postopki, 
naveže stik s pristojnim sodiščem druge 
države članice, da potrdi obstoj takih 
vzporednih postopkov.

črtano

Or. es

Obrazložitev

Po našem mnenju je besedilo v odstavkih 3 in 4 nejasno. Če se ta dva odstavka nanašata na 
litispendenco, ta uredba po našem mnenju ni najboljši instrument za določitev pravnega 
sistema, ki bi se uporabljal za tovrstne primere; pravila o pristojnosti na ravni EU 
zadostujejo za reševanje vprašanj, ki se lahko pojavijo.

Predlog spremembe 399
Antonio López-Istúriz White

Predlog uredbe
Člen 76 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Če se taki vzporedni postopki v drugi 
državi članici nanašajo na isti ukrep, 
odločitev ali prakso, lahko sodišče 
postopek ustavi.

črtano

Or. es

Obrazložitev

Po našem mnenju je besedilo v odstavkih 3 in 4 nejasno. Če se ta dva odstavka nanašata na 
litispendenco, ta uredba po našem mnenju ni najboljši instrument za določitev pravnega 
sistema, ki bi se uporabljal za tovrstne primere; pravila o pristojnosti na ravni EU 
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zadostujejo za reševanje vprašanj, ki se lahko pojavijo.

Predlog spremembe 400
Françoise Castex, Arlene McCarthy, Evelyn Regner

Predlog uredbe
Člen 77 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Odškodnino je treba zagotoviti vsem posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki ter 
katerih podatki so bili obdelani nezakonito in brez njihove privolitve, zlasti če so se podatki 
uporabljali za preprečevanje njihovega trenutnega ali prihodnjega zaposlovanja.

Predlog spremembe 401
Marielle Gallo

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 
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upravljavcu, s katerim zahteva povračilo, 
če je ravnal v skladu s pravnim aktom iz 
člena 26(2).

Or. fr

Predlog spremembe 402
Antonio López-Istúriz White

Predlog uredbe
Člen 78 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar upravljavec imenuje predstavnika, 
vse kazenske sankcije veljajo za 
predstavnika, brez poseganja v kazenske 
sankcije, ki se lahko izrečejo upravljavcu.

2. Kadar upravljavec imenuje predstavnika, 
vse kazenske sankcije veljajo za 
predstavnika s temi posebnimi pooblastili,
ki mora te sankcije upoštevati, brez 
poseganja v kazenske sankcije, ki se lahko 
izrečejo upravljavcu.

Or. es

Obrazložitev

Besedilo drugega odstavka jasno navaja, da mora predstavnik upoštevati vsako sankcijo za 
dejanja, ki jih je zagrešil on ali upravljavec. Zato menimo, da bi bilo treba določiti, da se 
sankcija naloži predstavniku s temi posebnimi pooblastili, ta pa jo mora ustrezno upoštevati.

Predlog spremembe 403
Françoise Castex, Arlene McCarthy, Evelyn Regner

Predlog uredbe
Člen 78 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Vsako osebo ali podjetje, za katero je 
znano, da je kršilo določbe te uredbe, na 
primer z nezakonitim dostopanjem do 
osebnih podatkov zaposlenih, da bi jih 
uvrstilo na črni seznam ali jim preprečilo 
zaposlitev, je treba izključiti iz prejemanja 
nepovratnih sredstev in financiranja 
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Unije ter sodelovanja v povabilih k oddaji 
ponudb ali drugih javnih naročilih na 
ravni Unije, na nacionalni ravni ali na 
ravni javnih organov, dokler pravni 
postopki niso pravnomočno zaključeni in 
so vse odškodnine žrtvam v celoti 
izplačane.

Or. en

Obrazložitev

V uredbi mora biti jasno navedeno, da se podjetjem ne bodo dopuščale kršitve pravil o 
varstvu podatkov in da bo njihov dostop do sredstev EU blokiran, dokler bodo vpletena v 
takšne dejavnosti.

Predlog spremembe 404
Sajjad Karim

Predlog uredbe
Člen 79 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

V skladu z načelom „vse na enem mestu“ ta predlog spremembe zagotavlja, da več organov 
za varovanje podatkov ne more kaznovati podjetja za isto kršitev.

Predlog spremembe 405
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

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 

1. Nadzorni organ s pristojnostjo iz člena 
51 je pooblaščen za izrekanje upravnih 
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členom. sankcij v skladu s tem členom.

Or. pl

Predlog spremembe 406
Antonio López-Istúriz White

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 glede na naravo, težo in 
trajanje kršitve, namerno naravo kršitve ali 
vrsto malomarnosti, ki je povzročila 
kršitev, 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 ter dejanski 
ekonomski položaj kaznovanih.

Or. es

Predlog spremembe 407
Sajjad Karim

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 

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, občutljivost zadevnih 
podatkov, namerno ali malomarno naravo 
kršitve, stopnjo škode ali nevarnosti 
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te osebe, tehnične in organizacijske ukrepe 
ter postopke, uvedene v skladu s 
členom 23, in stopnjo sodelovanja z 
nadzornim organom pri odpravljanju 
kršitve.

nastanka škode, povzročene s kršitvijo, 
stopnjo odgovornosti fizične ali pravne 
osebe in prejšnje kršitve te osebe, tehnične 
in organizacijske ukrepe ter postopke, 
uvedene v skladu s členom 23, in stopnjo 
sodelovanja z nadzornim organom pri 
odpravljanju kršitve. Če je primerno, je 
organ za varstvo podatkov pooblaščen 
tudi, da od organa, organizacije ali 
združenja zahteva imenovanje uradne 
osebe za varstvo podatkov, če se ta 
prvotno ni odločil zanjo.

Or. en

Obrazložitev

S predlogom spremembe se skuša zagotoviti, da si bodo namerne ali brezobzirne kršitve 
prislužile večje sankcije kot kršitve iz malomarnosti. Cilj svežnja predlogov sprememb, 
povezanih z upravnimi sankcijami, je zagotoviti, da bo kazen sorazmerna z ravnanjem in bodo 
najhujše sankcije rezervirane za najhujše kršitve. Možnost, da organ za varstvo podatkov 
zahteva imenovanje uradne osebe za varstvo podatkov, je tudi namenjena zagotovitvi 
sorazmernosti sankcij.

Predlog spremembe 408
Sajjad Karim

Predlog uredbe
Člen 79 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Oteževalni dejavniki, ki podpirajo 
izrekanje upravnih kazni na zgornjih 
mejah zneskov, določenih v odstavkih 4 do 
6, vključujejo zlasti:
(i) ponavljajoče se kršitve z brezobzirnim 
neupoštevanjem prava, ki se uporablja;
(ii) zavrnitev sodelovanja v izvršilnem 
postopku ali oviranje tega postopka;
(iii) kršitve, ki so namerne, resne in bi 
lahko povzročile precejšnjo škodo;
(iv) neizvedbo ocene učinka o varstvu 
podatkov;
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(v) neimenovanje uradne osebe za varstvo 
podatkov.

Or. en

Predlog spremembe 409
Sajjad Karim

Predlog uredbe
Člen 79 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. Olajševalni dejavniki, ki podpirajo 
izrekanje upravnih kazni na spodnjih 
mejah zneskov, določenih v odstavkih 4 do 
6, vključujejo zlasti:
(i) ukrepe, ki jih sprejme fizična ali 
pravna oseba, da bi zagotovila skladnost z 
ustreznimi obveznostmi;
(ii) resnično negotovost, ali dejavnost 
predstavlja kršitev ustreznih obveznosti;
(iii) takojšnje prenehanje kršitve ob 
seznanitvi z njo;
(iv) sodelovanje v izvršilnih postopkih;
(v) izvedbo ocene učinka o varstvu 
podatkov;
(vi) imenovanje uradne osebe za varstvo 
podatkov.

Or. en

Predlog spremembe 410
Antonio López-Istúriz White

Predlog uredbe
Člen 79 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. V primeru prve in nenamerne 3. V primeru nenamerne neskladnosti s to 
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neskladnosti s to uredbo se lahko namesto 
sankcije izreče pisni opomin, kadar:

uredbo in če ni evidence o prejšnjih 
primerih, zoper katere ni več mogoče 
vložiti pravnega sredstva, ali če je bila 
evidenca izbrisana, se lahko izreče pisni 
opomin, sankcija pa se ne naloži, razen 
nadomestnih popravljalnih ukrepov, ki se 
lahko uporabijo le, če tako zahtevajo 
okoliščine, in sicer v naslednjih primerih 
in v naslednji obliki:

Or. es

Obrazložitev

Cilj predloga spremembe je uvesti širši razpon nadomestnih sankcij. Te morajo biti ustrezno 
določene v odstavku 3, da se lahko uporabljajo ne le za prvotno navedene osebe ali 
institucije, ampak pod določenimi pogoji tudi za javne organe ter druga podjetja in 
institucije.

.

Predlog spremembe 411
Francesco Enrico Speroni

Predlog uredbe
Člen 79 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) podjetje ali organizacija, ki zaposluje 
manj kot 250 oseb, obdeluje osebne 
podatke samo kot postransko dejavnost.

črtano

Or. it

Predlog spremembe 412
Antonio López-Istúriz White

Predlog uredbe
Člen 79 – odstavek 3 – točka b
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) podjetje ali organizacija, ki zaposluje 
manj kot 250 oseb, obdeluje osebne 
podatke samo kot postransko dejavnost.

(b) 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.

Or. es

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 413
Antonio López-Istúriz White

Predlog uredbe
Člen 79 – odstavek 3 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) javna uprava sodeluje z nadzornim 
organom za namen določitve načinov za 
preprečevanje podobnih kršitev v 
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 
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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: 

v dveh letih, če sankcije spremljajo 
kakršne koli denarne kazni iz odstavka 4; 
v štirih letih, če sankcije spremljajo 
kakršne koli denarne kazni iz odstavka 5; 
v šestih letih, če sankcije spremljajo 
kakršne koli denarne kazni iz odstavka 6. 

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:

v petih letih, če sankcije spremljajo 
kakršne koli denarne kazni iz odstavka 4; 
v desetih letih, če sankcije spremljajo 
kakršne koli denarne kazni iz odstavka 5; 
v petnajstih letih, če sankcije spremljajo 
kakršne koli denarne kazni iz odstavka 6.

Or. es

Obrazložitev

Glej prejšnjo obrazložitev.

Predlog spremembe 414
Francesco Enrico Speroni

Predlog uredbe
Člen 79 – odstavek 4 – uvodni del
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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:

4. 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:

Or. it

Predlog spremembe 415
Antonio López-Istúriz White

Predlog uredbe
Člen 79 – odstavek 5 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. es

Predlog spremembe 416
Francesco Enrico Speroni

Predlog uredbe
Člen 79 – odstavek 5 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

5. 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:

Or. it
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Predlog spremembe 417
Antonio López-Istúriz White

Predlog uredbe
Člen 79 – odstavek 5 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(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;

(a) ne zagotovi informacij ali očitno ne 
zagotovi popolnih informacij v skladu s 
členom 11, členom 12(3) in členom 14;

Or. es

Predlog spremembe 418
Antonio López-Istúriz White

Predlog uredbe
Člen 79 – odstavek 5 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(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;

(c) ne odgovori, v skladu s to uredbo, na 
zahtevo, ki zadeva pravico biti pozabljen 
ali pravico do izbrisa;

Or. es

Predlog spremembe 419
Antonio López-Istúriz White

Predlog uredbe
Člen 79 – odstavek 5 – točka d
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(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;

(d) ne zagotovi kopije osebnih podatkov v 
elektronski obliki ali posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, brez 
utemeljenega razloga ovira pri prenosu 
osebnih podatkov v drugo aplikacijo in pri 
tem krši člen 18;

Or. es

Predlog spremembe 420
Antonio López-Istúriz White

Predlog uredbe
Člen 79 – odstavek 5 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) ne ohrani dokumentacije v skladu s 
členom 28, členom 31(4) in členom 44(3);

(f) ne poroča ali si ne prizadeva za 
poročanje nadzornemu organu, kadar je 
to potrebno in tako, kot določa ta uredba, 
razen v primeru hujše kršitve v smislu te 
uredbe ali izvedbene zakonodaje držav 
članic;

Or. es

Predlog spremembe 421
Francesco Enrico Speroni

Predlog uredbe
Člen 79 – odstavek 6 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

6. Nadzorni organ izreče denarno kazen v 
višini do 1 500 000 EUR, oziroma v 
primeru podjetja do 3 % njegovega 
skupnega letnega prometa, vsakomur, ki 
namerno ali malomarno:

Or. it
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Predlog spremembe 422
Antonio López-Istúriz White

Predlog uredbe
Člen 79 – odstavek 6 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. es

Predlog spremembe 423
Françoise Castex, Arlene McCarthy, Evelyn Regner

Predlog uredbe
Člen 79 – odstavek 6 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) uporabi osebne podatke zaposlenih 
ali potencialnih zaposlenih, zato da jih 
uvrsti na črni seznam, jih temeljito preveri 
ali jim prepreči prihodnjo zaposlitev;

Or. en

Obrazložitev

Nezakonito dostopanje in zloraba osebnih podatkov zaposlenih ali potencialnih zaposlenih 
(pogosto, a ne zgolj, v zvezi z njihovim članstvom in dejavnostmi v sindikatih), da se jih uvrsti 
na črni seznam ali se jim prepreči prihodnja zaposlitev, oziroma drugi ukrepi, ki bi lahko 
ovirali njihovo delo in/ali imeli večji vpliv na njihovo prihodnje delo in kariero, je huda 
kršitev njihovih temeljnih pravic do zasebnosti in svobode združevanja ter upravičuje 
naložitev najvišje sankcije.

Predlog spremembe 424
Francesco Enrico Speroni
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Predlog uredbe
Člen 79 – odstavek 6 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) uporablja v komercialne namene 
osebne podatke, ki so bili zbrani v 
nekomercialne namene;

Or. it

Predlog spremembe 425
Antonio López-Istúriz White

Predlog uredbe
Člen 79 – odstavek 6 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) ne upošteva ugovora ali zahteve v 
skladu s členom 19;

(c) ne upošteva ugovora ali zahteve v 
skladu s členom 19, razen če to ustrezno 
utemelji z dejanskimi in upravičenimi 
razlogi v skladu s to uredbo;

Or. es

Predlog spremembe 426
Antonio López-Istúriz White

Predlog uredbe
Člen 79 – odstavek 6 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) ne izpolnjuje pogojev v zvezi z ukrepi 
na podlagi oblikovanja profilov v skladu s 
členom 20;

črtano

Or. es
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Predlog spremembe 427
Antonio López-Istúriz White

Predlog uredbe
Člen 79 – odstavek 6 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) ne sprejme notranjih politik ali ne 
izvede ustreznih ukrepov za zagotavljanje 
in dokazovanje skladnosti v skladu s 
členi 22, 23 in 30;

črtano

Or. es

Predlog spremembe 428
Antonio López-Istúriz White

Predlog uredbe
Člen 79 – odstavek 6 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(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;

(h) nadzornega organa ali posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, ne 
opozori ali ne obvesti o kršitvi varnosti 
osebnih podatkov, kadar je to obvezno v 
skladu s členoma 31 in 32, oziroma to 
obvestilo ni pravočasno ali popolno;

Or. es

Predlog spremembe 429
Antonio López-Istúriz White

Predlog uredbe
Člen 79 – odstavek 6 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) ne izvede ocene učinka o varstvu 
podatkov ali obdeluje osebne podatke brez 
predhodne odobritve ali predhodnega 
posvetovanja z nadzornim organom v 

(i) ne izvede ocene učinka o varstvu 
podatkov ali obdeluje osebne podatke brez 
predhodne odobritve ali predhodnega 
posvetovanja z nadzornim organom, kadar 
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skladu s členoma 33 in 34; je to obvezno v skladu s členoma 33 in 34;

Or. es

Predlog spremembe 430
Antonio López-Istúriz White

Predlog uredbe
Člen 79 – odstavek 6 – točka j

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(j) ne imenuje uradne osebe za varstvo 
podatkov ali ne zagotovi pogojev za
opravljanje nalog v skladu s členi 35, 36 in 
37;

(j) ne zagotovi pogojev, ki omogočajo 
uradni osebi za varstvo podatkov 
opravljanje nalog v skladu s členi 35, 36 in 
37;

Or. es

Predlog spremembe 431
Antonio López-Istúriz White

Predlog uredbe
Člen 79 – odstavek 6 – točka k

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(k) zlorabi pečat ali označbo za varstvo 
podatkov v smislu člena 39;

(k) zlorabi pečat, označbo ali potrdilo za 
varstvo podatkov v smislu člena 39;

Or. es

Predlog spremembe 432
Antonio López-Istúriz White

Predlog uredbe
Člen 79 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7a. Komisija pripravi elektronsko 
evidenco prejšnjih primerov, ki jo da na 
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voljo vsem nacionalnim nadzornim 
organom. Komisija je v skladu s 
členom 86 pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v zvezi z upravljanjem 
elektronske evidence prejšnjih primerov v 
skladu s tem členom.

Or. es

Predlog spremembe 433
Cecilia Wikström

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 zgolj v novinarske 
namene ali zaradi umetniškega ali 
literarnega izražanja, da se uskladi pravica
do varstva osebnih podatkov s pravili, ki 
urejajo pravico do svobode izražanja.

Or. en

Obrazložitev

The new draft legislation on data protection takes the form of a regulation and thus is 
directlyapplicable. If data protection law applies directly, the freedom of the press exception 
mustalso be directly applicable. An implementation by Member States should not lower down 
thecurrent level of protection. Furthermore, the exemption should be extended to Articles 73, 
74,76 and 79 of Chapter VIII (on Remedies, Liabilities and Sanctions) because these 
Articlesinclude new elements which go far beyond what is foreseen in the current directive 
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and arenot suitable for journalistic activities or pose a serious threat to press freedom.

Predlog spremembe 434
Rebecca Taylor

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. 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 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.

Or. en

Obrazložitev

Beseda „zgolj“ ogroža pravno varnost, saj ustvarja potencialno veliko vrzel, ki zmanjšuje 
učinkovitost določbe tega člena.

Predlog spremembe 435
Klaus-Heiner Lehne

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 

1. Poglavje II (splošna načela), 
poglavje III (pravice posameznikov, na 
katere se nanašajo osebni podatki),
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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.

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 zgolj v novinarske 
namene ali zaradi umetniškega ali 
literarnega izražanja, da se uskladi pravica
do varstva osebnih podatkov s pravili, ki 
urejajo pravico do svobode izražanja.

Or. en

Predlog spremembe 436
Cecilia Wikström

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

Or. en

Predlog spremembe 437
Klaus-Heiner Lehne

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 

črtano
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datuma iz člena 91(2), nemudoma pa tudi 
o vseh nadaljnjih spremembah teh 
predpisov.

Or. en

Predlog spremembe 438
Cecilia Wikström, Rebecca Taylor

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.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 439
Eva Lichtenberger
v imenu skupine Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Predlog uredbe
Člen 80 a (novo)
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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.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 440
Antonio López-Istúriz White

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

Or. es
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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 441
Evelyn Regner

Predlog uredbe
Člen 82 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Države članice sprejmejo ustrezna 
pravila in izvajajo nadzor, da bi družbam 
preprečile uvrščanje nekaterih delavcev 
na črne sezname zaradi njihovega 
političnega prepričanja ali članstva in 
dejavnosti v sindikatu, in posredovanje 
teh seznamov podjetjem z namenom 
izvajanja diskriminacije proti tem 
delavcem; države članice sprejmejo 
učinkovite sankcije za družbe, ki 
ustvarjajo, posredujejo, sprejemajo ali 
zahtevajo take črne sezname od drugih 
družb.

Or. de

Predlog spremembe 442
Antonio López-Istúriz White

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 

črtano
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obdelavo osebnih podatkov za namene iz 
odstavka 1.

Or. es

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.

Predlog spremembe 443
Antonio López-Istúriz White

Predlog uredbe
Člen 83 – odstavek 1 – uvodni del

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:

Or. es

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 444
Rebecca Taylor

Predlog uredbe
Člen 83 – odstavek 1 – točka a 
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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) je posameznik, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, dal privolitev v skladu s 
pogoji iz člena 7;

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe 25.

Predlog spremembe 445
Rebecca Taylor

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 na tak način.

(b) so bili podatki dovolj anonimizirani.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe 25.

Predlog spremembe 446
Antonio López-Istúriz White

Predlog uredbe
Člen 83 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

informacij z določenim ali določljivim 
posameznikom, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, hranijo ločeno od drugih 
informacij, če se ti nameni lahko uresničijo 
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. 

Or. es

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 447
Rebecca Taylor

Predlog uredbe
Člen 83 – odstavek 2 – uvodni del

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:

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe 25.
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Predlog spremembe 448
Rebecca Taylor

Predlog uredbe
Člen 83 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Kadar razkritje podatkov, ki se 
uvrščajo med dovolj anonimizirane 
podatke, ne more uresničiti namenov 
zgodovinskih, statističnih ali znanstvenih 
raziskav ali raziskav s podatki v združeni 
obliki in od posameznikov, na katere se 
nanašajo osebni podatki, ni bila 
pridobljena privolitev v razkritje, mora v 
mejah te uredbe razkritje odobriti 
neodvisni in pristojni organ, ki je bil 
pooblaščen v skladu z zakonsko določbo.

Or. en

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 449
Antonio López-Istúriz White

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 

črtano
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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.

Or. es

Predlog spremembe 450
Antonio López-Istúriz White

Predlog uredbe
Člen 85 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kadar v državi članici v času začetka 
veljavnosti te uredbe cerkve in verska 
združenja ali skupnosti uporabljajo celovita 
pravila v zvezi z varstvom posameznikov 
pri obdelavi osebnih podatkov, ta pravila 
lahko veljajo še naprej, če se uskladijo z 
določbami te uredbe.

1. Kadar v državi članici v času začetka 
veljavnosti te uredbe cerkve in verska 
združenja ali skupnosti uporabljajo celovita 
pravila v zvezi z varstvom posameznikov 
pri obdelavi osebnih podatkov, ta pravila 
lahko veljajo še naprej in se lahko po 
potrebi spremenijo, če se uskladijo z 
določbami te uredbe.

Or. es

Predlog spremembe 451
Antonio López-Istúriz White

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 
v členu 39.

Or. es
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Obrazložitev

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


