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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Predlog uredbe ohranja načela Direktive 95/46/ES in krepi pravice državljanov pri obdelavi 
osebnih podatkov. Pripravljavka mnenja pozdravlja delo, ki ga je opravila Evropska komisija. 

Pri tem želi dodati spodaj navedeno. 

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

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

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

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

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

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

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

In še nazadnje, predlog uredbe vsebuje precej delegiranih in izvedbenih aktov. Nekateri od 
njih so potrebni, saj so z njimi v uredbo vključeni nebistveni elementi, medtem ko 
pripravljavka mnenja v zvezi z nekaterimi drugimi meni, da bi jih bilo najbolje preprosto 
črtati. To vprašanje lahko ločeno preuči Odbor za pravne zadeve. Na podlagi člena 37(1) 
Poslovnika Evropskega parlamenta je namreč Odbor za pravne zadeve pristojen za 
preverjanje pravne podlage vseh zakonodajnih pobud in lahko ali na lastno pobudo ali na 
zahtevo pristojnega odbora odloča o uporabi delegiranih in izvedbenih aktov. 

PREDLOGI SPREMEMB

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

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. fr

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(24) Pri uporabi spletnih storitev so lahko 
posamezniki povezani s spletnimi 
identifikatorji, ki jih zagotovijo njihove 
naprave, aplikacije, orodja in protokoli, kot 
so naslovi internetnega protokola ali 
identifikatorji piškotkov. To lahko pusti 
sledi, ki se lahko skupaj z edinstvenimi 
identifikatorji in drugimi informacijami, ki 
jih prejmejo strežniki, uporabijo za 
oblikovanje profilov posameznikov in 
njihovo identifikacijo. Iz tega sledi, da je 
treba za vsak primer posebej in glede na 
tehnološki razvoj preučiti, ali je treba 
identifikacijske številke, podatke o 
lokaciji, spletne identifikatorje ali druge 
posebne dejavnike vedno šteti za osebne 
podatke.

Or. fr

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

nanašajo osebni podatki, tj. z izjavo ali 
jasnim pritrdilnim dejanjem takega 
posameznika, kar zagotavlja, da 
posamezniki vedo, da dajejo privolitev za 
obdelavo osebnih podatkov, vključno s 
tem, da ob obisku spletne strani na 
internetu označijo okence, ali katero koli 
drugo izjavo ali ravnanjem, ki s tem v 
zvezi jasno kaže privolitev takega 
posameznika v predlagano obdelavo 
njegovih osebnih podatkov. Molk ali 
nedejavnost zato ne bi smela pomeniti 
privolitve. 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. fr

Predlog spremembe 4

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 

(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 same po 
sebi ne pomenijo glavnega sedeža in zato 
niso odločujoče merilo za matično 
podjetje. Glavni sedež upravljavca bi 
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moral biti kraj njegove osrednje uprave v 
Uniji.

moral biti kraj 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. 
Glavni sedež obdelovalca bi moral biti kraj 
njegove osrednje uprave v Uniji.

Or. fr

Obrazložitev

Nacionalni nadzorni organi in ENVP zahtevajo večjo natančnost pri opredelitvi glavnega 
sedeža, zlasti v primeru povezanih družb, ki delujejo v več državah članicah. Ta pojem je 
bistven za določitev pristojnega organa.

Predlog spremembe 5

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 

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

ta pravna podlaga ne bi smela veljati za 
obdelavo s strani javnih organov pri 
izvajanju njihovih nalog.

Or. fr

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 48

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. fr

Obrazložitev

Točnega obdobja hranjenja osebnih podatkov ni vedno mogoče določiti, zlasti ne v primeru 
hranjenja za različne namene.
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Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 51

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. fr

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 8

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 

črtano
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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.

Or. fr

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 60

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. fr
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Obrazložitev

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

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 62

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. fr

Obrazložitev

Obdelovalec je opredeljen kot oseba, ki deluje v imenu upravljavca. Kadar obdelovalec 
strogo upošteva prejeta navodila, bi zato moral biti za kršitev osebnih podatkov odgovoren 
upravljavec in ne obdelovalec, ne da bi to vplivalo na pravico posameznika, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, do odškodnine.
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Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Uvodna izjava 65

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(65) Za dokaz skladnosti s to uredbo bi 
moral upravljavec ali obdelovalec hraniti 
dokumentacijo vseh sistemov in postopkov
obdelave, za katere je odgovoren. 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.

Or. fr

Obrazložitev

Il convient de rapprocher la formulation de cette disposition à celle contenue dans la 
proposition de directive relative à la protection des personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de 
prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière 
ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données. Comme indiqué 
par le CEPD dans son avis du 7 mars 2012, la proposition de la Commission qui consiste à 
conserver la documentation liée à tout traitement, ne contribue pas à la réalisation de 
l’objectif de la proposition de règlement qui est la réduction de la charge administrative 
générée par les règles de protection des données. 

Predlog spremembe 12

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 

(67) Kršitev varnosti osebnih podatkov 
lahko, če se ne obravnava ustrezno in 
pravočasno, zadevnemu posamezniku 
povzroči veliko gospodarsko izgubo in 
družbeno škodo, vključno z zlorabo 
identitete. Zato bi moral upravljavec, ko 
ugotovi, da je prišlo do kršitve, ki znatno 
vpliva na posameznika, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, o tej kršitvi 
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mogoče storiti v 24 urah, je treba 
obvestilu priložiti pojasnilo razlogov za 
zamudo. Posameznike, pri katerih bi take 
kršitve lahko škodljivo vplivale na njihove 
osebne podatke, bi bilo treba o tem 
nemudoma obvestiti, da bi lahko sprejeli 
potrebne varnostne ukrepe. Za kršitev je 
treba domnevati, da škodljivo vpliva na 
osebne podatke ali zasebnost posameznika, 
na katerega se nanašajo osebni podatki, 
kadar lahko vodi na primer do kraje ali 
zlorabe identitete, fizične škode, hudega 
poniževanja ali okrnitve ugleda. Obvestilo 
bi moralo vsebovati opis narave kršitve 
varnosti osebnih podatkov in priporočila za 
zadevnega posameznika za ublažitev 
morebitnih škodljivih učinkov.
Posamezniki, na katere se nanašajo osebni 
podatki, bi morali biti obveščeni, kakor 
hitro je to razumno mogoče, v tesnem 
sodelovanju z nadzornim organom in ob 
upoštevanju smernic, ki jih je podal 
nadzorni organ ali drugi ustrezni organi
(npr. organi kazenskega pregona). Da bi 
lahko posamezniki, na katere se nanašajo 
osebni podatki, ublažili neposredno 
nevarnost nastanka škode, je treba take 
posameznike obvestiti nemudoma, potreba 
po izvajanju ustreznih ukrepov za 
preprečevanje nadaljnjih ali podobnih 
kršitev varnosti osebnih podatkov pa bi 
lahko upravičila daljšo zamudo.

nemudoma obvestiti nadzorni organ.
Posameznike, pri katerih bi take kršitve 
lahko znatno škodljivo vplivale na njihove 
osebne podatke, bi bilo treba o tem 
nemudoma obvestiti, da bi lahko sprejeli 
potrebne varnostne ukrepe. Za kršitev je 
treba domnevati, da znatno škodljivo 
vpliva na osebne podatke ali zasebnost 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, kadar lahko vodi na primer 
do kraje ali zlorabe identitete, fizične 
škode, hudega poniževanja ali okrnitve 
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. fr

Obrazložitev

Upravljavec se mora v primeru kršitve najprej osredotočiti na izvajanje vseh ustreznih 
ukrepov za preprečitev nadaljevanja kršitve. Dolžnost obveščanja pristojnega nadzornega 
organa v 24 urah ima lahko skupaj s sankcijami za nespoštovanje te dolžnosti nasproten 
učinek. Poleg tega, kot je delovna skupina iz člena 29 navedla v mnenju z dne 
23. marca 2012, se obveščanje ne sme nanašati na manjše kršitve, da bi preprečili 
preobremenitev nadzornih organov.
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Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Uvodna izjava 82

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(82) Komisija lahko tudi ugotovi, da tretja 
država ali ozemeljska enota ali sektor za 
obdelavo v tretji državi ali mednarodna 
organizacija ne nudi ustrezne ravni varstva 
podatkov. Posledično bi moral biti prenos 
osebnih podatkov v navedeno tretjo državo
prepovedan. V takem primeru bi moralo 
biti predvideno posvetovanje med 
Komisijo in takimi tretjimi državami ali 
mednarodnimi organizacijami.

(82) Komisija lahko tudi ugotovi, da tretja 
država ali ozemeljska enota ali sektor za 
obdelavo v tretji državi ali mednarodna 
organizacija ne nudi ustrezne ravni varstva 
podatkov. Posledično bi moral biti prenos 
osebnih podatkov v navedeno tretjo državo
dovoljen ob upoštevanju ustreznih 
zaščitnih ukrepov ali na podlagi 
odstopanj, določenih v tej uredbi. 

Or. fr

Obrazložitev

Poročevalka sledi priporočilu ENVP v njegovem mnenju z dne 7. marca 2012 (točka 220).

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Uvodna izjava 85 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. fr

Obrazložitev

Delovna skupina iz člena 29 je vzpostavila sistem vzajemnega priznavanja zavezujočih 
poslovnih pravil (WP 107 z dne 14. aprila 2005). Ta sistem vzajemnega priznavanja je treba 
vključiti v to uredbo. Merilo za imenovanje nadzornega organa bi moral biti glavni sedež, ki 
je določen v členu 51(2) Uredbe.
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Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Uvodna izjava 115

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. fr

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Uvodna izjava 118

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(118) Vso škodo, ki jo oseba lahko utrpi 
zaradi nezakonite obdelave, bi moral 
povrniti upravljavec ali obdelovalec, 
vendar mu tega ni treba storiti, če dokaže, 
da ni odgovoren za škodo, predvsem kadar 
ugotovi napako na strani posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, ali v 
primeru višje sile. V primeru solidarne 
odgovornosti lahko obdelovalec, ki je 
povrnil škodo posamezniku, na katerega 
se nanašajo osebni podatki, vloži pravno 
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sredstvo proti upravljavcu, s katerim 
zahteva povračilo, če je ravnal v skladu s 
pravnim aktom, ki določa njegove 
obveznosti do upravljavca.

Or. fr

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 17

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 

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

in pogojev za postopke obdelave, pri 
katerih je potrebna ocena učinka o varstvu 
podatkov; meril in zahtev za določanje 
visoke ravni posebnih tveganj, zaradi 
katerih je potrebno predhodno 
posvetovanje; imenovanja in nalog uradne 
osebe za varstvo podatkov; pravil ravnanja;
meril in zahtev za mehanizme za 
potrjevanje; meril in zahtev za prenose na 
podlagi zavezujočih poslovnih pravil;
odstopanj za prenose; 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. fr

Predlog spremembe 18

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 

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

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

Or. fr
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Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Uvodna izjava 131

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. fr
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Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Uvodna izjava 139

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. fr

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. fr
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Obrazložitev

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

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 4 – točka 2 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) „dovolj anonimizirani podatki“ 
pomenijo podatke, pri katerih informacije 
o osebnih ali materialnih značilnostih ni 
več mogoče povezati z določeno ali 
določljivo osebo oziroma jih je mogoče 
povezati le ob nesorazmerni porabi časa 
ter finančnih in človeških sredstev;

Or. fr

Obrazložitev

Uvodna izjava 23 predloga uredbe določa, da se načela varstva osebnih podatkov ne bi smela 
uporabljati za dovolj anonimizirane podatke. Poročevalka predlaga uvedbo opredelitve tega 
pojma, da se zagotovi večja pravna varnost. Gre za opredelitev iz člena 3(6) nemškega 
zveznega zakona o varstvu osebnih podatkov z dne 23. maja 2001.

Predlog spremembe 23

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 

(13) „glavni sedež“ v zvezi z upravljavcem 
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, 
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dejavnosti ustanovitve upravljavca v Uniji.
V zvezi z obdelovalcem „glavni sedež“ 
pomeni kraj njegove osrednje uprave v 
Uniji;

pogojev in sredstev obdelave osebnih 
podatkov ne sprejemajo v Uniji, je glavni 
sedež kraj, v katerem se izvajajo glavni 
postopki obdelave v okviru dejavnosti 
enote upravljavca v Uniji. V zvezi z 
obdelovalcem „glavni sedež“ pomeni kraj 
njegove osrednje uprave v Uniji;

Or. fr

Obrazložitev

Nacionalni nadzorni organi in ENVP zahtevajo večjo natančnost pri opredelitvi glavnega 
sedeža, zlasti v primeru povezanih družb, ki delujejo v več državah članicah. Ta pojem je 
bistven za določitev pristojnega organa. 

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. fr

Obrazložitev

Pripravljavka mnenja predlaga ohranitev formulacije iz Direktive 95/46/ES. Treba je 
opozoriti, da se Uredba ne nanaša samo na digitalni svet, temveč tudi na dejavnosti zunaj 
spleta. Nekateri sektorji, kot je časopisno založništvo, morajo za financiranje teh dejavnosti 
uporabiti zunanje vire, da lahko navežejo stike z morebitnimi novimi naročniki.
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Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. fr

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. fr

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za namene te uredbe je v zvezi s 1. Za namene te uredbe je v zvezi z blagom 
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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.

ali storitvami, ki se neposredno 
zagotavljajo otroku, obdelava osebnih 
podatkov otroka, mlajšega od 13 let, 
zakonita le, če privolitev da ali odobri starš 
ali zakoniti zastopnik 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.

Or. fr

Obrazložitev

Za zagotovitev visoke ravni varstva osebnih podatkov otrok je treba razširiti področje 
uporabe člena 8, ne pa se omejiti le na storitve informacijske družbe.

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. fr

Obrazložitev

Informacije ali sporočila o obdelavi podatkov morajo biti jasni in razumljivi. Izraz 
„prilagojene posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki“ lahko ustvari pravno 
negotovost. Zdi se sorazmerno določiti posebno obveznost samo za otroke, ki so posebna 
kategorija.
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Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. fr

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Nadzorni organi držav članic so najprimernejši za odpravo morebitnih težav.
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Predlog spremembe 31

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 merilih, ki omogočajo 
določitev roka hranjenja osebnih podatkov
za vsak namen;

Or. fr

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. fr

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

upravljavec meni, da so potrebne za 
zagotovitev poštene obdelave glede na 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, pri čemer se upoštevajo 
posebne okoliščine, v katerih se zbirajo 
osebni podatki.

Or. fr

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 34

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 
sprejme vse primerne ukrepe za 
preverjanje istovetnosti posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki in ki 
zahteva dostop do podatkov. 

Or. fr

Obrazložitev

Zlasti kadar se zahteva predloži v elektronski obliki, pravica do dostopa ne sme privesti do 
zlorab. Zato mora upravljavec preveriti istovetnost osebe, ki zahteva dostop do podatkov, in 
mora biti zmožen dokazati, da je ravnal skrbno. 
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Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. fr

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Člen 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pravica do prenosljivosti podatkov črtano

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.
2. Kadar je posameznik, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, zagotovil osebne 
podatke, obdelava pa poteka na podlagi 
privolitve ali pogodbe, ima ta posameznik 
pravico, da te osebne podatke in 
morebitne druge informacije, ki jih je 
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zagotovil posameznik in shranil 
avtomatiziran sistem za obdelavo, v 
elektronski obliki v splošni rabi prenese v 
drug tak sistem, ne da bi ga pri tem oviral 
upravljavec, od katerega so osebni podatki 
pridobljeni.
3. Komisija lahko določi elektronsko 
obliko iz odstavka 1 ter tehnične 
standarde, načine in postopke za prenos 
osebnih podatkov v skladu z odstavkom 2. 
Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v 
skladu s postopkom pregleda iz 
člena 87(2).

Or. fr

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. fr

Obrazložitev

Za zagotovitev višje ravni varstva v primeru omejitve morajo biti v zakonodaji omenjeni tudi 
cilji obdelave osebnih podatkov.
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Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Člen 22 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristojnost upravljavca Splošno načelo odgovornosti upravljavca

Or. fr

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Upravljavec uporabi mehanizme za 
zagotovitev, da se privzeto zbirajo samo 
osebni podatki za določene izrecne in 
upravičene namene in 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.

Or. fr

Obrazložitev

Vgrajeno varstvo podatkov je novo načelo, ki se uvaja s predlogom uredbe. Njegov obseg ni 
jasen. Torej ga je treba bolj približati splošnim načelom obdelave podatkov iz člena 5 
predloga uredbe, da ne bi ustvarili pravne negotovosti in da bi zagotovili višjo raven varstva.
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Predlog spremembe 40

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. fr

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 41

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. fr

Obrazložitev

Ta predlog uredbe velja za vse sektorje, tako spletne kot zunaj spleta. Komisiji torej ni treba 
določati tehničnih standardov, ki bi lahko škodili tehnološkim inovacijam. Nadzorni organi 
držav članic in Evropski odbor za varstvo podatkov so najprimernejši za odpravo morebitnih 
težav.
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Predlog spremembe 42

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 vseh sistemov in postopkov 
obdelave v okviru svoje pristojnosti.

Or. fr

Obrazložitev

Il convient de rapprocher la formulation de cette disposition à celle contenue dans la 
proposition de directive relative à la protection des personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de 
prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière 
ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données. Comme indiqué 
par le CEPD dans son avis du 7 mars 2012, la proposition de la Commission qui consiste à 
conserver la documentation liée à tout traitement, ne contribue pas à la réalisation de 
l’objectif de la proposition de règlement qui est la réduction de la charge administrative 
générée par les règles de protection des données.

Predlog spremembe 43

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Dokumentacija vsebuje vsaj naslednje 
informacije o:

2. Dokumentacija vsebuje naslednje 
informacije o:

Or. fr

Obrazložitev

Za zagotovitev pravne varnosti mora biti seznam informacij, ki je del dokumentacije, izčrpen.
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Predlog spremembe 44

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 2 – točka d 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. fr

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 45

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Cilj uredbe je dvojen: zagotoviti visoko raven varstva osebnih podatkov in zmanjšati upravno 
breme, ki ga ustvarjajo pravila o varstvu podatkov. Obveznost, ki je za upravljavca in 
obdelovalca določena v členu 28(2)(h), zadostuje za uresničitev tega dvojnega cilja.
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Predlog spremembe 46

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 2 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. fr

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 47

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. fr

Obrazložitev

Predlog uredbe predvideva veliko število delegiranih aktov, ki ni upravičeno. Natančneje, 
sprejetje tehničnih ukrepov s strani Komisije na področju varnosti obdelave podatkov bi 
lahko škodilo tehnološkim inovacijam. Poleg tega odstavek 4 istega člena predvideva 
sprejetje izvedbenih aktov, s katerimi se podrobneje določijo zahteve iz odstavkov 1 in 2.
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Predlog spremembe 48

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Upravljavec v primeru kršitve varnosti 
osebnih podatkov, ki znatno vpliva na 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, o kršitvi brez 
nepotrebnega odlašanja po odkritju 
kršitve obvesti nadzorni organ.

Or. fr

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 49

Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. fr

Obrazložitev

Seznam postopkov obdelave, ki morajo biti predmet ocene učinka iz člena 33(2), je splošen. 
Ob upoštevanju načela sorazmernosti in za zagotovitev pravne varnosti mora biti taksativen. 
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Predlog spremembe 50

Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. fr

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 51

Predlog uredbe
Člen 34 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Predhodna odobritev in predhodno
posvetovanje

Predhodno posvetovanje

Or. fr

Obrazložitev

Člen 34(1) je treba prestaviti v poglavje 5, ki se nanaša na prenos osebnih podatkov v tretje 
države ali mednarodne organizacije. Zato je treba spremeniti naslov člena.
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Predlog spremembe 52

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Glej člen 34.

Predlog spremembe 53

Predlog uredbe
Člen 40 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 40a
Predhodna odobritev

Upravljavec oziroma obdelovalec pridobi 
pred obdelavo osebnih podatkov od 
nadzornega organa 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 
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podatkov v tretjo državo ali mednarodno 
organizacijo.

Or. fr

Obrazložitev

Glej člen 34.

Predlog spremembe 54

Predlog uredbe
Člen 41 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija lahko sprejme sklep, da tretja 
država, ozemeljska enota, sektor za 
obdelavo v navedeni tretji državi ali 
mednarodna organizacija zagotavlja 
ustrezno raven varstva v smislu odstavka 2.
Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v 
skladu s postopkom pregleda iz 
člena 87(2).

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

Or. fr

Obrazložitev

Sklepi Komisije se ne smejo sprejeti samo po postopku pregleda. Poleg tega se je treba v tem 
okviru posvetovati z Evropskim odborom za varstvo podatkov.

Predlog spremembe 55

Predlog uredbe
Člen 42 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Če Komisija ni sprejela nobenega sklepa 
v skladu s členom 41 ali če je ugotovila, da 
tretja država, ozemeljska enota ali sektor 
za obdelavo podatkov v tretji državi ali 
mednarodna organizacija ne nudi 
ustrezne ravni varstva podatkov, lahko 
upravljavec ali obdelovalec osebne podatke 
prenese v tretjo državo ali mednarodno 



PA\911497SL.doc 39/49 PE494.710v01-00

SL

organizacijo samo, če je v zvezi z varstvom 
osebnih podatkov v pravno zavezujočem 
aktu navedel ustrezne zaščitne ukrepe.

Or. fr

Obrazložitev

Poročevalka sledi priporočilu ENVP v njegovem mnenju z dne 7. marca 2012 (točka 220).

Predlog spremembe 56

Predlog uredbe
Člen 43 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Nadzorni organ, ki odobri zavezujoča 
poslovna pravila, je organ v kraju 
glavnega sedeža upravljavca ali 
obdelovalca.

Or. fr

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 57

Predlog uredbe
Člen 51 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. V primeru pritožbe posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, ali 
organa, organizacije ali združenja iz 
člena 73(2) je pristojni nadzorni organ 
države članice, v kateri je bila pritožba 
vložena. Ta nadzorni organ je pristojen za 
ukrepanje v zvezi z navedeno pritožbo. 
Pristojen je tudi za nadzor postopkov 
obdelave upravljavca ali obdelovalca, brez 
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poseganja v odstavek 2. 

Or. fr

Obrazložitev

Člen 51 je ključna določba te uredbe, ki uvaja načelo vodilnega organa. Vseeno je 
pomembno, da se državljanom pojasnijo pristojnosti nadzornega organa, pri katerem vložijo 
pritožbo.

Predlog spremembe 58

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. V okviru dejavnosti upravljavca ali 
obdelovalca, ki ima enote v več državah 
članicah, je nadzorni organ glavnega 
sedeža upravljavca ali obdelovalca 
pristojen za nadzor postopkov obdelave 
upravljavca ali obdelovalca v vseh državah 
članicah. Ta nadzorni organ mora 
sodelovati z drugimi nadzornimi organi in 
Komisijo v skladu z določbami poglavja 
VII te uredbe.

Or. fr

Obrazložitev

Treba je pojasniti, da kadar ima upravljavec ali obdelovalec enote v več državah članicah, 
vodilni organ nima izključne pristojnosti in mora sodelovati z drugimi vpletenimi nadzornimi 
organi in Evropsko komisijo.

Predlog spremembe 59

Predlog uredbe
Člen 59 – odstavek 4 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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 
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utemeljitev. V tem primeru se osnutek 
ukrepa ne sprejme še nadaljnji mesec.

utemeljitev.

Or. fr

Obrazložitev

Ta dodatni rok se ne zdi razumen.

Predlog spremembe 60

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. fr

Obrazložitev

Ta posebna pravica Komisije posega v neodvisnost nadzornih organov. 

Predlog spremembe 61

Predlog uredbe
Člen 74 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano
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drugi državi članici.

Or. fr

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 62

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 ali malomarno 
naravo kršitve, posebne kategorije osebnih 
podatkov, stopnjo odgovornosti fizične ali 
pravne osebe in prejšnje kršitve te osebe, 
tehnične in organizacijske ukrepe ter 
postopke, uvedene v skladu s členom 23, in 
stopnjo sodelovanja z nadzornim organom 
pri odpravljanju kršitve.

Or. fr

Obrazložitev

Tudi dejstvo, ali je podatek „občutljiv“ ali ne, mora vplivati na znesek naložene denarne 
kazni.

Predlog spremembe 63

Predlog uredbe
Člen 79 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

(a) fizična oseba osebne podatke obdeluje 
brez komercialnega interesa, ali 
b) podjetje ali organizacija, ki zaposluje 
manj kot 250 oseb, obdeluje osebne 
podatke samo kot postransko dejavnost.

Or. fr

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 64

Predlog uredbe
Člen 79 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Nadzorni organ izreče denarno kazen v 
višini do 250 000 EUR, oziroma v primeru 
podjetja do 0,5 % njegovega skupnega 
letnega prometa, vsakomur, ki namerno 
ali malomarno:

črtano

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

Or. fr
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Obrazložitev

Glej člen 79(3).

Predlog spremembe 65

Predlog uredbe
Člen 79 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

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

Or. fr

Obrazložitev

Glej člen 79(3).

Predlog spremembe 66

Predlog uredbe
Člen 79 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

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



PA\911497SL.doc 47/49 PE494.710v01-00

SL

členom 28(3), členom 29, členom 34(6) in 
členom 53(2);
(o) ne upošteva pravil glede varovanja 
poklicne molčečnosti v skladu s 
členom 84.

Or. fr

Obrazložitev

Glej člen 79(3).

Predlog spremembe 67

Predlog uredbe
Člen 79 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Glej člen 79(3).

Predlog spremembe 68

Predlog uredbe
Člen 86 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pooblastilo iz člena 6(5), člena 8(3), 
člena 9(3), člena 12(5), člena 14(7), 
člena 15(3), člena 17(9), člena 20(6), 
člena 22(4), člena 23(3), člena 26(5), 
člena 28(5), člena 30(3), člena 31(5), 
člena 32(5), člena 33(6), člena 34(8), 
člena 35(11), člena 37(2), člena 39(2), 
člena 43(3), člena 44(7), člena 79(6),

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

člena 82(3) in člena 83(3) se na Komisijo 
prenese za nedoločen čas od dne začetka 
veljavnosti te uredbe.

Or. fr

Predlog spremembe 69

Predlog uredbe
Člen 86 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. fr

Predlog spremembe 70

Predlog uredbe
Člen 86 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Delegirani akt, sprejet v skladu s
členom 6(5), členom 8(3), členom 9(3),
členom 12(5), členom 14(7), členom 15(3), 
členom 17(9), členom 20(6), členom 22(4), 

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

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

Or. fr

Predlog spremembe 71

Predlog uredbe
Člen 86 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Komisija pri sprejemanju aktov iz tega 
člena spodbuja tehnološko nevtralnost.

Or. fr


