
AM\926396SL.doc PE504.340v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

2012/0011(COD)

4.3.2013

PREDLOGI SPREMEMB (1)
351–601

Osnutek poročila
Jan Philipp Albrecht
(PE501.927v04-00)

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri 
obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (Splošna 
uredba o varstvu podatkov)

Predlog uredbe
(COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD))



PE504.340v01-00 2/173 AM\926396SL.doc

SL

AM_Com_LegReport



AM\926396SL.doc 3/173 PE504.340v01-00

SL

Predlog spremembe 351
Nils Torvalds

Predlog uredbe
Naslov I

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Predlog Predlog

UREDBA EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA

DIREKTIVE EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA

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

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

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

Or. en

Predlog spremembe 352
Marie-Christine Vergiat

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. fr
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Predlog spremembe 353
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Direktiva Evropskega parlamenta in 
Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o 
varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov in o prostem pretoku takih 
podatkov je namenjena uskladitvi varstva 
temeljnih pravic in svoboščin fizičnih oseb 
pri dejavnostih obdelave in zagotavljanju 
prostega pretoka osebnih podatkov med 
državami članicami.

(3) Direktiva Evropskega parlamenta in 
Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o 
varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov in o prostem pretoku takih 
podatkov je namenjena uskladitvi varstva 
temeljnih pravic in svoboščin fizičnih oseb 
pri dejavnostih obdelave in zagotavljanju 
čezmejne izmenjave osebnih podatkov med 
državami članicami.

Or. en

Predlog spremembe 354
Marie-Christine Vergiat

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 
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.
Države članice imajo v skladu z Evropsko 
konvencijo o varstvu človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin pozitivno obveznost, 
da zagotovijo ustrezno ureditev takih 
prenosov podatkov ter da tako javni kot 
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zasebni sektor upoštevata Konvencijo 
Sveta Evrope št. 108 o varstvu 
posameznikov glede na avtomatsko 
obdelavo osebnih podatkov, ki se 
uporablja za dejavnosti tako javnega kot 
zasebnega sektorja.

Or. fr

Obrazložitev

Ta predlog spremembe vključuje sklicevanje na Konvencijo Sveta Evrope št. 108. Razširja 
predlog spremembe 1 Jana Philippa Albrechta.

Predlog spremembe 355
Dimitrios Drucas (Dimitrios Droutsas)

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

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

Or. en

Predlog spremembe 356
Anna Maria Corazza Bildt
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Zato je treba oblikovati trden in 
skladnejši okvir za varstvo podatkov v 
Uniji, podprt z doslednim izvajanjem; 
bistvenega pomena je, da se oblikuje 
zaupanje, ki bo digitalnemu gospodarstvu 
omogočilo razvoj na notranjem trgu.
Posamezniki morajo imeti nadzor nad 
lastnimi osebnimi podatki, pravna in 
praktična varnost posameznikov, 
gospodarskih subjektov in javnih organov 
pa morata biti okrepljeni.

(6) Zato je treba oblikovati trden in 
skladnejši okvir za varstvo podatkov v 
Uniji, podprt z doslednim izvajanjem; 
bistvenega pomena je, da se oblikuje 
zaupanje, ki bo digitalnemu gospodarstvu 
omogočilo razvoj na notranjem trgu.
Posamezniki morajo imeti nadzor nad 
lastnimi osebnimi podatki, pravna in 
praktična varnost posameznikov, 
gospodarskih subjektov in javnih organov 
pa morata biti okrepljeni. Istočasno pa 
predpisi o varstvu podatkov ne bi smeli 
ovirati konkurenčnosti, inovacij in nove 
tehnologije.

Or. en

Predlog spremembe 357
Cornelia Ernst

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Za zagotovitev skladne ravni varstva 
posameznikov v vsej Uniji in preprečitev, 
da bi razlike ovirale prosti pretok podatkov 
na notranjem trgu, je potrebna uredba, ki 
bo gospodarskim subjektom, vključno z 
mikro-, malimi in srednje velikimi podjetji, 
zagotovila pravno varnost in preglednost, 
posameznikom v vseh državah članicah 
zagotovila enako raven pravno izvršljivih 
pravic, določila enake obveznosti in 
odgovornosti upravljavcev in obdelovalcev 
ter zagotovila dosledno spremljanje 
obdelave osebnih podatkov, enakovredne 
sankcije v vseh državah članicah in 
učinkovito sodelovanje nadzornih organov 

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

različnih držav članic. Za upoštevanje 
posebnega položaja mikro-, malih in 
srednje velikih podjetij vsebuje ta uredba, 
kadar obstaja utemeljena potreba in to ne 
ogroža načel varstva osebnih podatkov, 
številna odstopanja. Poleg tega se 
institucije in organi Unije, države članice 
in njihovi nadzorni organi spodbujajo, da 
pri uporabi te uredbe upoštevajo posebne 
potrebe mikro-, malih in srednje velikih 
podjetij. Pojem mikro-, malih in srednje 
velikih podjetij bi moral temeljiti na 
Priporočilu Komisije 2003/361/ES z dne 
6. maja 2003 o opredelitvi mikro-, malih in 
srednje velikih podjetij.

Or. en

Predlog spremembe 358
Wim van de Camp

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Za zagotovitev skladne ravni varstva 
posameznikov v vsej Uniji in preprečitev, 
da bi razlike ovirale prosti pretok podatkov 
na notranjem trgu, je potrebna uredba, ki 
bo gospodarskim subjektom, vključno z 
mikro-, malimi in srednje velikimi podjetji, 
zagotovila pravno varnost in preglednost, 
posameznikom v vseh državah članicah 
zagotovila enako raven pravno izvršljivih 
pravic, določila enake obveznosti in 
odgovornosti upravljavcev in obdelovalcev 
ter zagotovila dosledno spremljanje 
obdelave osebnih podatkov, enakovredne 
sankcije v vseh državah članicah in 
učinkovito sodelovanje nadzornih organov 
različnih držav članic. Za upoštevanje 
posebnega položaja mikro-, malih in 
srednje velikih podjetij ta uredba vsebuje 
številna odstopanja. Poleg tega se 
institucije in organi Unije, države članice 

(11) Za zagotovitev skladne ravni varstva 
posameznikov v vsej Uniji in preprečitev, 
da bi razlike ovirale prosti pretok podatkov 
na notranjem trgu, je potrebna uredba, ki 
bo gospodarskim subjektom, vključno z 
mikro-, malimi in srednje velikimi podjetji, 
zagotovila pravno varnost in preglednost, 
posameznikom v vseh državah članicah 
zagotovila enako raven pravno izvršljivih 
pravic, določila enake obveznosti in 
odgovornosti upravljavcev in obdelovalcev 
ter zagotovila dosledno spremljanje 
obdelave osebnih podatkov, enakovredne 
sankcije v vseh državah članicah in 
učinkovito sodelovanje nadzornih organov 
različnih držav članic. Raven varstva 
osebnih podatkov in ukrepi, ki jih morata 
sprejeti upravljavec ali obdelovalec, ne 
smejo biti odvisni od velikosti podjetja, ki 
obdeluje osebne podatke, ampak od 
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in njihovi nadzorni organi spodbujajo, da 
posebne potrebe mikro-, malih in srednje 
velikih podjetij upoštevajo pri uporabi te 
uredbe. Pojem mikro-, malih in srednje 
velikih podjetij bi moral temeljiti na 
Priporočilu Komisije 2003/361/ES z dne 
6. maja 2003 o opredelitvi mikro-, malih in 
srednje velikih podjetij.

tveganja, ki ga vključuje taka obdelava. 
Kljub temu pa se institucije in organi 
Unije, države članice in njihovi nadzorni 
organi spodbujajo, da pri uporabi te uredbe 
upoštevajo posebne potrebe mikro-, malih 
in srednje velikih podjetij. Pojem mikro-, 
malih in srednje velikih podjetij bi moral 
temeljiti na Priporočilu 
Komisije 2003/361/ES z dne 6. maja 2003 
o opredelitvi mikro-, malih in srednje 
velikih podjetij.

Or. en

Obrazložitev

Tega predloga spremembe ni treba dodatno pojasnjevati. Usklajen je s pristopom, ki temelji 
na tveganju. Posebne potrebe malih in srednje velikih podjetij je treba upoštevati pri uporabi 
te uredbe, ne pa v sami uredbi.

Predlog spremembe 359
Louis Michel

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 360
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 361
Salvatore Iacolino

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(12) Varstva, zagotovljenega s to uredbo, 
bi morale biti v zvezi z obdelavo osebnih 
podatkov deležne fizične osebe, ne glede 
na njihovo državljanstvo ali stalno 
prebivališče. Pravne osebe in podjetja iz 
člena 4(15) te uredbe, katerih podatki, 
vključno z imenom in obliko ter 
kontaktnimi podatki pravne osebe, se 
obdelujejo, ne bi smeli zahtevati varstva iz 
te uredbe. To bi moralo veljati tudi, kadar 
ime podjetja vsebuje ime ene ali več 
fizičnih oseb.
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Or. it

Obrazložitev

Da bi se izognili različnim razlagam, bi bilo treba uvodno izjavo 12 ponovno uskladiti s 
členom 4(15) te uredbe, kjer se sklicuje na osebe, ki opravljajo gospodarsko dejavnost, ker bi 
moral biti za namene izključitve pomemben ta element in ne pravna oblika.

Predlog spremembe 362
Sophia in 't Veld

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Ta uredba ne obravnava vprašanj 
varstva temeljnih pravic in svoboščin ali 
prostega pretoka podatkov, povezanih z 
dejavnostmi, ki ne sodijo na področje 
uporabe prava Unije, prav tako pa ne 
zajema obdelave osebnih podatkov s strani 
institucij, organov, uradov in agencij 
Unije, za katere se uporablja Uredba (ES) 
št. 45/2001, ali obdelave osebnih podatkov 
s strani držav članic pri izvajanju 
dejavnosti v zvezi s skupno zunanjo in 
varnostno politiko Unije.

(14) Ta uredba ne obravnava vprašanj 
varstva temeljnih pravic in svoboščin ali 
prostega pretoka podatkov, povezanih z 
dejavnostmi, ki ne sodijo na področje 
uporabe prava Unije ali obdelave osebnih 
podatkov s strani držav članic pri izvajanju 
dejavnosti v zvezi s skupno zunanjo in 
varnostno politiko Unije.

Or. en

Predlog spremembe 363
Dimitrios Drucas (Dimitrios Droutsas)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Ta uredba ne obravnava vprašanj 
varstva temeljnih pravic in svoboščin ali 
prostega pretoka podatkov, povezanih z 
dejavnostmi, ki ne sodijo na področje 
uporabe prava Unije, prav tako pa ne 
zajema obdelave osebnih podatkov s strani 

(14) Ta uredba ne obravnava vprašanj 
varstva temeljnih pravic in svoboščin ali 
prostega pretoka podatkov, povezanih z 
dejavnostmi, ki ne sodijo na področje 
uporabe prava Unije, prav tako pa ne 
zajema obdelave osebnih podatkov s strani 
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institucij, organov, uradov in agencij Unije, 
za katere se uporablja Uredba (ES) 
št. 45/2001, ali obdelave osebnih podatkov 
s strani držav članic pri izvajanju 
dejavnosti v zvezi s skupno zunanjo in 
varnostno politiko Unije.

institucij, organov, uradov in agencij Unije, 
za katere se uporablja Uredba (ES) 
št. 45/2001 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu 
posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov v institucijah in organih 
Skupnosti in o prostem pretoku takih 
podatkov, ali obdelave osebnih podatkov s 
strani držav članic pri izvajanju dejavnosti 
v zvezi s skupno zunanjo in varnostno 
politiko Unije. Da bi zagotovili skladen 
okvir za varstvo podatkov v celotni Uniji, 
bi bilo treba Uredbo (ES) št. 45/2001 
uskladiti s to uredbo.

Or. en

Predlog spremembe 364
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Ta uredba ne obravnava vprašanj 
varstva temeljnih pravic in svoboščin ali 
prostega pretoka podatkov, povezanih z 
dejavnostmi, ki ne sodijo na področje 
uporabe prava Unije, prav tako pa ne 
zajema obdelave osebnih podatkov s strani
institucij, organov, uradov in agencij 
Unije, za katere se uporablja Uredba (ES) 
št. 45/2001, ali obdelave osebnih podatkov 
s strani držav članic pri izvajanju 
dejavnosti v zvezi s skupno zunanjo in 
varnostno politiko Unije.

(14) Ta uredba ne obravnava vprašanj 
varstva temeljnih pravic in svoboščin ali 
prostega pretoka podatkov, povezanih z 
dejavnostmi, ki ne sodijo na področje 
uporabe prava Unije, prav tako pa ne 
zajema obdelave osebnih podatkov s strani 
držav članic pri izvajanju dejavnosti v 
zvezi s skupno zunanjo in varnostno 
politiko Unije.

Or. en

Predlog spremembe 365
Sophia in 't Veld
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Brez poseganja v omejitve stvarnega 
področja uporabe te uredbe bi se morala 
ta uredba uporabljati za obdelavo osebnih 
podatkov, ki jo izvajajo organi tretjih 
držav zaradi pridobivanja obveščevalnih 
podatkov in nadzora na ozemlju EGP v 
okviru ekstrateritorialne pristojnosti.

Or. en

Predlog spremembe 366
Axel Voss, Monika Hohlmeier

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, če so ti izključno osebni ali 
domači, kot sta korespondenca in 
posedovanje seznama naslovov ali zasebna 
prodaja, in brez kakršne koli povezave s 
poklicno ali komercialno dejavnostjo, ne 
glede na število oseb, katerim so podatki 
dani na voljo.

Or. en

Predlog spremembe 367
Françoise Castex

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15
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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, če so ti izključno osebni ali 
domači, kot sta korespondenca in 
posedovanje seznama naslovov, in brez 
pridobitnega interesa ter s tem brez kakršne 
koli povezave s poklicno ali komercialno 
dejavnostjo. Ta izjema se ne bi smela 
uporabljati za take osebne ali domače 
dejavnosti, pri katerih fizična oseba daje 
osebne podatke drugih fizičnih oseb na 
voljo nedoločenemu številu posameznikov. 
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. en

Predlog spremembe 368
Anna Maria Corazza Bildt

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, če so ti izključno osebni ali 
domači, kot sta korespondenca, ne glede 
na uporabljeni nosilec podatkov, in 
posedovanje seznama naslovov , in brez 
pridobitnega interesa ter s tem brez kakršne 
koli povezave s poklicno ali komercialno 
dejavnostjo. Pri določanju, ali se za 
obdelavo uporablja ta izjema, bi bilo treba 
upoštevati naravo obdelanih podatkov, 
namen obdelave in število ljudi, katerim
se podatki dajo na voljo, pa tudi 
tehnološki razvoj in nove medije. Ta 
izjema se prav tako ne bi smela uporabljati 
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za upravljavce ali obdelovalce, ki 
zagotavljajo sredstva za obdelavo osebnih 
podatkov za take osebne ali domače 
dejavnosti.

Or. en

Predlog spremembe 369
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

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, ki jo za 
popolnoma osebne ali družinske namene 
izvajajo upravljavci ali obdelovalci kot
fizične osebe, ki jim je podatke razkril 
posameznik, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, ali ki so podatke prejele 
na zakonit način. Izjema se ne bi smela 
uporabljati, kadar se obdelava osebnih 
podatkov izvaja v poklicne ali komercialne 
namene. Poleg tega bi se morala pri 
določanju, ali se za obdelavo uporablja 
izjema, upoštevati narava obdelanih 
osebnih podatkov in ali so ti podatki na 
voljo nedoločenemu številu oseb. Ta 
izjema se ne bi smela uporabljati za 
upravljavce ali obdelovalce, ki zagotavljajo 
sredstva za obdelavo osebnih podatkov za 
take osebne ali domače dejavnosti.

Or. en

Predlog spremembe 370
Axel Voss

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) Ta uredba se ne bi smela uporabljati 
za obdelavo osebnih podatkov s strani 
malih podjetij, ki uporabljajo osebne 
podatke izključno za lastno poslovanje, 
npr. za ponudbe in račune. Če ne obstaja 
nobeno tveganje, da bi obdelane osebne 
podatke obdeloval kdo drug razen 
podjetja, ni potrebe po dodatni zaščiti 
poleg varstva podatkov pri dostopu. Ta 
izjema se ne bi smela uporabljati za 
člene 15, 16 in 17.

Or. en

Predlog spremembe 371
Dimitrios Drucas (Dimitrios Droutsas)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 372
Josef Weidenholzer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 373
Anna Maria Corazza Bildt

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Ta uredba omogoča upoštevanje 
načela dostopa javnosti do uradnih 
dokumentov pri uporabi določb iz te 
uredbe.

(18) Ta uredba omogoča upoštevanje 
načela dostopa javnosti do uradnih 
dokumentov pri uporabi določb iz te 
uredbe. Osebne podatke v dokumentih, ki 
jih hrani javni organ, lahko ta organ 
razkrije v skladu z zakonodajo Unije ali 
države članice, ki ureja dostop javnosti do 
dokumentov, z namenom uskladitve 
varstva osebnih podatkov z načelom 
dostopa javnosti do uradnih dokumentov.

Or. en

Predlog spremembe 374
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Ta uredba omogoča upoštevanje 
načela dostopa javnosti do uradnih 
dokumentov pri uporabi določb iz te 
uredbe.

(18) Ta uredba omogoča upoštevanje 
načela dostopa javnosti do uradnih 
dokumentov pri uporabi določb iz te 
uredbe. Osebne podatke v dokumentih, ki 
jih hrani javni organ, 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 375
Alexander Alvaro

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Vsaka obdelava osebnih podatkov v 
okviru dejavnosti ustanovitve upravljavca 
ali obdelovalca v Uniji bi morala biti 
izvedena v skladu s to uredbo, ne glede na 
to, ali sama obdelava poteka v Uniji ali ne.
Ustanovitev pomeni učinkovito in dejansko 
izvajanje dejavnosti prek ustaljenih 
režimov. Pravna oblika take ustanovitve, ki 
je bodisi izpostava ali podružnica, ki je 
pravna oseba, v tem pogledu ni odločujoči 
dejavnik.

(19) Vsaka obdelava osebnih podatkov
posameznikov, na katere se nanašajo 
osebni podatki in ki stalno prebivajo v
Uniji, v okviru dejavnosti enote
upravljavca ali obdelovalca v Uniji bi 
morala biti izvedena v skladu s to uredbo, 
ne glede na to, ali sama obdelava poteka v 
Uniji ali ne. Enota predpostavlja
učinkovito in dejansko izvajanje dejavnosti 
prek ustaljenih režimov. Pravna oblika take 
enote, ki je bodisi izpostava ali podružnica, 
ki je pravna oseba, v tem pogledu ni 
odločujoči dejavnik.

Or. en

Obrazložitev

Upravljavce podatkov, ki so ustanovljeni v EU in ki v tretjih državah obdelujejo le neevropske 
podatke, bi bilo treba izključiti iz področja uporabe Uredbe, da bi jim omogočili konkuriranje 
na trgih zunaj EU, na katerih upravljavci podatkov niso vključeni v področje uporabe te 
uredbe.
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Predlog spremembe 376
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Vsaka obdelava osebnih podatkov v 
okviru dejavnosti ustanovitve upravljavca 
ali obdelovalca v Uniji bi morala biti 
izvedena v skladu s to uredbo, ne glede na 
to, ali sama obdelava poteka v Uniji ali ne.
Ustanovitev pomeni učinkovito in dejansko 
izvajanje dejavnosti prek ustaljenih 
režimov. Pravna oblika take ustanovitve, ki 
je bodisi izpostava ali podružnica, ki je 
pravna oseba, v tem pogledu ni odločujoči 
dejavnik.

(19) Vsaka obdelava osebnih podatkov
posameznikov, na katere se nanašajo 
osebni podatki in ki stalno prebivajo v
Uniji, v okviru dejavnosti enote
upravljavca ali obdelovalca v Uniji bi 
morala biti izvedena v skladu s to uredbo, 
ne glede na to, ali sama obdelava poteka v 
Uniji ali ne. Enota predpostavlja
učinkovito in dejansko izvajanje dejavnosti 
prek ustaljenih režimov. Pravna oblika take 
enote, ki je bodisi izpostava ali podružnica, 
ki je pravna oseba, v tem pogledu ni 
odločujoči dejavnik.

Or. en

Predlog spremembe 377
Jan Mulder

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Za zagotovitev, da posamezniki niso 
prikrajšani za varstvo, do katerega so 
upravičeni na podlagi te uredbe, bi morala 
biti obdelava osebnih podatkov 
posameznikov, na katere se nanašajo 
osebni podatki in ki stalno prebivajo v 
Uniji, s strani upravljavca, ki nima sedeža 
v Uniji, predmet te uredbe, kadar so 
postopki obdelave povezani z nudenjem 
blaga ali storitev takim posameznikom, na 
katere se nanašajo osebni podatki, ali 
spremljanjem vedenja takih posameznikov.

(20) Za zagotovitev, da posamezniki niso 
prikrajšani za varstvo, do katerega so 
upravičeni na podlagi te uredbe, bi morala 
biti obdelava osebnih podatkov 
posameznikov, na katere se nanašajo 
osebni podatki in ki stalno prebivajo v 
Uniji, s strani upravljavca, ki nima sedeža 
v Uniji, predmet te uredbe, kadar so 
postopki obdelave povezani z nudenjem 
blaga ali (brezplačnih) storitev takim 
posameznikom, na katere se nanašajo 
osebni podatki, ali spremljanjem vedenja 
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takih posameznikov.

Or. en

Predlog spremembe 378
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Za zagotovitev, da posamezniki niso 
prikrajšani za varstvo, do katerega so 
upravičeni na podlagi te uredbe, bi morala 
biti obdelava osebnih podatkov 
posameznikov, na katere se nanašajo 
osebni podatki in ki stalno prebivajo v 
Uniji, s strani upravljavca, ki nima sedeža 
v Uniji, predmet te uredbe, kadar so 
postopki obdelave povezani z nudenjem 
blaga ali storitev takim posameznikom, na 
katere se nanašajo osebni podatki, ali 
spremljanjem vedenja takih 
posameznikov.

(20) Za zagotovitev, da posamezniki niso 
prikrajšani za varstvo, do katerega so 
upravičeni na podlagi te uredbe, bi morala 
biti obdelava osebnih podatkov 
posameznikov, na katere se nanašajo 
osebni podatki in ki stalno prebivajo v 
Uniji, s strani upravljavca, ki nima sedeža 
v Uniji, predmet te uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 379
Jan Mulder

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Za ugotovitev, ali se za dejavnost 
obdelave lahko šteje, da „spremlja 
vedenje“ posameznikov, na katere se 
nanašajo osebni podatki, bi bilo treba 
preveriti, ali se posameznikom sledi na
internetu s tehnikami obdelave podatkov, 
ki obsegajo določanje „profila“ 
posameznika, zlasti z namenom 

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

sprejemanja odločitev o zadevni osebi 
oziroma za analiziranje ali predvidevanje 
osebnega okusa in vedenja zadevne osebe.

Or. en

Predlog spremembe 380
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(21) Treba bi bilo preveriti, ali dejavnost 
obdelave vključuje sledenje
posameznikom na internetu s tehnikami 
obdelave podatkov, ki obsegajo določanje
„profila“ posameznika, zlasti z namenom 
sprejemanja odločitev o zadevni osebi 
oziroma za analiziranje ali predvidevanje 
osebnega okusa in vedenja zadevne osebe.

Or. en

Predlog spremembe 381
Louis Michel

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21a) Za določitev, ali se za dejavnost 
obdelave lahko šteje, da se nanaša na 
„nudenje blaga ali storitev“, bi se bilo 
treba prepričati, da je ponudba jasno 
namenjena – in ne zgolj dana na voljo –
posameznikom, na katere se nanašajo 
osebni podatki, v Uniji. Pri tem se lahko 
upoštevajo možnosti izvedbe v EU, 
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uporabljeni jezik in uporabljeno 
domensko ime. Ta pojem bi bilo treba 
uporabljati ne glede na to, ali je potrebno 
plačilo posameznika, na katerega se 
nanašajo osebni podatki.

Or. en

Predlog spremembe 382
Louis Michel

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22a) Zakonodaja države članice 
vključuje kolektivne pogodbe na trgu dela. 
Kolektivna pogodba na trgu dela je 
pogodba med eno ali več predstavniškimi 
organizacijami delavcev in eno ali več 
predstavniškimi organizacijami 
delodajalcev ali enim ali več delodajalci. 
Taka pogodba opredeljuje kolektivna in 
individualna razmerja (npr. delovne 
pogoje in plačo) med delodajalci in 
delavci vseh podjetij ali podjetij 
specifičnega industrijskega sektorja. 
Poleg tega določa pravice in obveznosti 
podpisnic pogodbe. Kolektivna pogodba 
na trgu dela dodaja delovnemu pravu 
elemente, ki niso predvideni v zakoniku o 
delovnih razmerjih, ali prilagaja splošne 
določbe tega zakonika posebnemu stanju 
zadevnega industrijskega sektorja. 
Kolektivna pogodba se torej uporablja za 
vsakega delavca ali za vsakega delavca v 
zadevnem industrijskem sektorju.

Or. en

Predlog spremembe 383
Jan Mulder



PE504.340v01-00 22/173 AM\926396SL.doc

SL

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Načela varstva bi se morala 
uporabljati za katere koli informacije v 
zvezi z določeno ali določljivo osebo. Za 
odločitev, ali je oseba določljiva, je treba 
upoštevati vsa sredstva, za katera se 
pričakuje, da jih bo za določitev 
posameznika uporabil bodisi upravljavec 
bodisi katera koli druga oseba. Načela 
varstva podatkov se ne bi smela uporabljati 
za podatke, ki so anonimizirani na tak 
način, da posameznik, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, ni več določljiv.

(23) Načela varstva bi se morala 
uporabljati za katere koli informacije v 
zvezi z določeno ali določljivo osebo. Za 
odločitev, ali je oseba določljiva, je treba 
upoštevati vsa sredstva, za katera se lahko 
razumno pričakuje, da jih bo za določitev 
posameznika uporabil bodisi upravljavec 
bodisi katera koli druga oseba. Načela 
varstva podatkov se ne bi smela uporabljati 
za podatke, ki so anonimizirani na tak 
način, da posameznik, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, iz podatkov ni več 
določljiv, na primer za podatke, 
anonimizirane za namen zdravstvenih 
raziskav.

Or. en

Predlog spremembe 384
Alexander Alvaro

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Načela varstva bi se morala 
uporabljati za katere koli informacije v 
zvezi z določeno ali določljivo osebo. Za 
odločitev, ali je oseba določljiva, je treba 
upoštevati vsa sredstva, za katera se 
pričakuje, da jih bo za določitev 
posameznika uporabil bodisi upravljavec 
bodisi katera koli druga oseba. Načela 
varstva podatkov se ne bi smela uporabljati 
za podatke, ki so anonimizirani na tak 
način, da posameznik, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, ni več določljiv.

(23) Načela varstva bi se morala 
uporabljati za katere koli informacije v 
zvezi z določeno ali določljivo osebo. Za 
odločitev, ali je oseba določljiva, je treba 
upoštevati vsa sredstva, za katera se lahko 
razumno pričakuje, da jih bo za določitev 
posameznika uporabil bodisi upravljavec 
bodisi katera koli druga oseba. Upoštevati 
bi bilo treba, ali so bili osebni 
identifikatorji odstranjeni in ali še vedno 
obstaja povezava do njih, tako da lahko 
vsaka oseba, ki ima dostop do 
identifikacijskih kod, pripiše podatke 
posamezniku, na katerega se podatki 
nanašajo. Načela varstva podatkov se ne bi 
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smela uporabljati za podatke, ki so 
anonimizirani na tak način, da posameznik, 
na katerega se nanašajo osebni podatki, ni 
več določljiv.

Or. en

Obrazložitev

Spodbujanje obdelave psevdonimiziranih podatkov v skladu z novo opredelitvijo v členu 4.

Predlog spremembe 385
Claude Moraes, Glenis Willmott

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Načela varstva bi se morala 
uporabljati za katere koli informacije v 
zvezi z določeno ali določljivo osebo. Za 
odločitev, ali je oseba določljiva, je treba 
upoštevati vsa sredstva, za katera se 
pričakuje, da jih bo za določitev 
posameznika uporabil bodisi upravljavec 
bodisi katera koli druga oseba. Načela 
varstva podatkov se ne bi smela uporabljati 
za podatke, ki so anonimizirani na tak 
način, da posameznik, na katerega se
nanašajo osebni podatki, ni več določljiv.

(23) Načela varstva osebnih podatkov bi se 
morala uporabljati za katere koli 
informacije v zvezi z določeno ali 
določljivo osebo. Za odločitev, ali je oseba 
določljiva, je treba upoštevati vsa sredstva, 
za katera se lahko razumno pričakuje, da 
jih bo za določitev posameznika uporabil 
bodisi upravljavec bodisi katera koli druga 
oseba. V povezavi z zgodovinskimi, 
statističnimi in znanstvenimi nameni 
identifikacije ni treba šteti za „razumno 
pričakovano“, kadar se uporabljeni 
podatki hranijo ločeno od informacij, ki 
omogočajo ugotovitev istovetnosti
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki. Načela varstva podatkov se 
ne bi smela uporabljati za podatke, ki so 
anonimizirani na tak način, da posameznik, 
na katerega se nanašajo osebni podatki, ni 
več določljiv.

Or. en

Predlog spremembe 386
Sylvie Guillaume, Françoise Castex
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Načela varstva bi se morala 
uporabljati za katere koli informacije v 
zvezi z določeno ali določljivo osebo. Za 
odločitev, ali je oseba določljiva, je treba 
upoštevati vsa sredstva, za katera se 
pričakuje, da jih bo za določitev 
posameznika uporabil bodisi upravljavec 
bodisi katera koli druga oseba. Načela 
varstva podatkov se ne bi smela uporabljati 
za podatke, ki so anonimizirani na tak 
način, da posameznik, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, ni več določljiv.

(23) Načela varstva bi se morala 
uporabljati za katere koli informacije v 
zvezi z določeno ali določljivo osebo, tudi 
po njeni smrti. Za odločitev, ali je oseba 
določljiva, je treba upoštevati vsa sredstva, 
za katera se lahko razumno pričakuje, da 
jih bo za določitev posameznika uporabil 
bodisi upravljavec bodisi katera koli druga 
oseba. Načela varstva podatkov se ne bi 
smela uporabljati za podatke, ki so 
anonimizirani na tak način, da posameznik,
na katerega se nanašajo osebni podatki, ni 
več določljiv.

Or. en

Predlog spremembe 387
Jan Philipp Albrecht

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Načela varstva bi se morala 
uporabljati za katere koli informacije v 
zvezi z določeno ali določljivo osebo. Za 
odločitev, ali je oseba določljiva, je treba 
upoštevati vsa sredstva, za katera se 
pričakuje, da jih bo za določitev 
posameznika uporabil bodisi upravljavec 
bodisi katera koli druga oseba. Načela 
varstva podatkov se ne bi smela uporabljati 
za podatke, ki so anonimizirani na tak 
način, da posameznik, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, ni več določljiv.

(23) Načela varstva bi se morala 
uporabljati za katere koli informacije v 
zvezi z določeno ali določljivo osebo. Za 
odločitev, ali je oseba določljiva, je treba 
upoštevati vsa sredstva, za katera se lahko 
razumno pričakuje, da jih bo za določitev 
posameznika, tudi na podlagi izločanja,
uporabil bodisi upravljavec bodisi katera 
koli druga oseba. Ta uredba se ne bi smela 
uporabljati za anonimizirane podatke, tj. 
kakršne koli podatke, ki jih ni mogoče 
neposredno ali posredno, samostojno ali 
skupaj s povezanimi podatki povezati s 
fizično osebo ali kadar bi tako 
povezovanje zahtevalo nesorazmerno 
količino časa, stroškov in napora, ob 
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upoštevanju stanja tehnologije v času 
obdelave in možnosti za razvoj v obdobju, 
za katerega bodo podatki obdelani.

Or. en

Obrazložitev

Nadomešča predlog spremembe 14 poročevalca in dodaja pojasnitev „izločanja“ v skladu s 
predlogom spremembe 84 k členu 4(1).

Predlog spremembe 388
Michèle Striffler

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Načela varstva bi se morala 
uporabljati za katere koli informacije v 
zvezi z določeno ali določljivo osebo. Za 
odločitev, ali je oseba določljiva, je treba 
upoštevati vsa sredstva, za katera se 
pričakuje, da jih bo za določitev 
posameznika uporabil bodisi upravljavec 
bodisi katera koli druga oseba. Načela 
varstva podatkov se ne bi smela uporabljati 
za podatke, ki so anonimizirani na tak 
način, da posameznik, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, ni več določljiv.

(23) Načela varstva bi se morala 
uporabljati za katere koli informacije v 
zvezi z določeno ali določljivo osebo. Za 
odločitev, ali je fizična oseba določljiva,
tudi po svoji smrti, je treba upoštevati vsa 
sredstva, za katera se lahko razumno
pričakuje, da jih bo za določitev 
posameznika uporabil bodisi upravljavec 
bodisi katera koli druga oseba. Načela 
varstva podatkov se ne bi smela uporabljati 
za podatke, ki so anonimizirani na tak 
način, da posameznik, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, ni več določljiv.

Or. fr

Predlog spremembe 389
Nathalie Griesbeck

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Načela varstva bi se morala (23) Načela varstva bi se morala 
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uporabljati za katere koli informacije v 
zvezi z določeno ali določljivo osebo. Za 
odločitev, ali je oseba določljiva, je treba 
upoštevati vsa sredstva, za katera se 
pričakuje, da jih bo za določitev 
posameznika uporabil bodisi upravljavec 
bodisi katera koli druga oseba. Načela 
varstva podatkov se ne bi smela uporabljati 
za podatke, ki so anonimizirani na tak 
način, da posameznik, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, ni več določljiv.

uporabljati za katere koli informacije v 
zvezi z določeno ali določljivo fizično
osebo, tudi po njeni smrti. Za odločitev, ali 
je oseba določljiva, je treba upoštevati vsa 
sredstva, za katera se lahko razumno
pričakuje, da jih bo za določitev 
posameznika uporabil bodisi upravljavec 
bodisi katera koli druga oseba. Načela 
varstva podatkov se ne bi smela uporabljati 
za podatke, ki so anonimizirani na tak 
način, da posameznik, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, ni več določljiv.

Or. fr

Obrazložitev

Predlog uredbe ne obravnava vprašanja obdelave osebnih podatkov umrlih oseb. Namen tega 
predloga spremembe je razširiti področje uporabe pravil iz Uredbe, da bi zajemalo take 
podatke.

Predlog spremembe 390
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Načela varstva bi se morala 
uporabljati za katere koli informacije v 
zvezi z določeno ali določljivo osebo. Za 
odločitev, ali je oseba določljiva, je treba 
upoštevati vsa sredstva, za katera se 
pričakuje, da jih bo za določitev 
posameznika uporabil bodisi upravljavec 
bodisi katera koli druga oseba. Načela
varstva podatkov se ne bi smela uporabljati 
za podatke, ki so anonimizirani na tak 
način, da posameznik, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, ni več določljiv.

(23) Načela varstva bi se morala 
uporabljati le za posamezne informacije v 
zvezi z določeno ali določljivo osebo. Za 
odločitev, ali je oseba določljiva, je treba 
upoštevati: (i) samo tista sredstva, za 
katera se lahko razumno pričakuje, da jih 
bo za določitev posameznika uporabil 
bodisi upravljavec bodisi katera koli druga
fizična ali pravna oseba, in (ii) razumno 
verjetnost, da bo posameznik predmet 
določanja. Načela varstva podatkov se ne 
bi smela uporabljati za podatke, ki so 
anonimizirani na tak način, da posameznik, 
na katerega se nanašajo osebni podatki, iz 
podatkov ni več določljiv.

Or. en
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Predlog spremembe 391
Louis Michel

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Načela varstva bi se morala 
uporabljati za katere koli informacije v 
zvezi z določeno ali določljivo osebo. Za 
odločitev, ali je oseba določljiva, je treba 
upoštevati vsa sredstva, za katera se 
pričakuje, da jih bo za določitev 
posameznika uporabil bodisi upravljavec
bodisi katera koli druga oseba. Načela 
varstva podatkov se ne bi smela uporabljati 
za podatke, ki so anonimizirani na tak 
način, da posameznik, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, ni več določljiv.

(23) Načela varstva bi se morala 
uporabljati le za informacije v zvezi z 
določeno ali določljivo fizično osebo. Za 
odločitev, ali je oseba določljiva, je treba 
upoštevati vsa sredstva, za katera se lahko 
razumno pričakuje, da jih bo upravljavec 
uporabil. Fizična oseba se ne bi smela šteti 
za določljivo, če ugotovitev istovetnosti
zahteva nesorazmeren vložek časa, napora 
ali materialnih virov ali če je upravljavec 
uvedel ukrepe, da informacije ne bi 
omogočale popolne določljivosti fizične 
osebe. Zato se načela varstva podatkov ne 
bi smela uporabljati za podatke, kadar 
posameznik, na katerega se podatki 
nanašajo, še ni določljiv, ali za podatke, ki 
so anonimizirani na tak način, da 
posameznik, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, ni določljiv.

Or. en

Predlog spremembe 392
Sarah Ludford

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Načela varstva bi se morala 
uporabljati za katere koli informacije v 
zvezi z določeno ali določljivo osebo. Za 
odločitev, ali je oseba določljiva, je treba 
upoštevati vsa sredstva, za katera se 
pričakuje, da jih bo za določitev 

(23) Načela varstva bi se morala 
uporabljati le za posamezne informacije v 
zvezi z določeno ali določljivo osebo. Za 
odločitev, ali je oseba določljiva, je treba 
upoštevati le tista sredstva, za katera se
lahko razumno pričakuje, da jih bo za 
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posameznika uporabil bodisi upravljavec 
bodisi katera koli druga oseba. Načela 
varstva podatkov se ne bi smela uporabljati 
za podatke, ki so anonimizirani na tak 
način, da posameznik, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, ni več določljiv.

določitev posameznika uporabil bodisi 
upravljavec bodisi katera koli druga fizična 
ali pravna oseba, in razumno verjetnost, 
da bo posameznik predmet določanja.
Načela varstva podatkov se ne bi smela 
uporabljati za podatke, ki so anonimizirani 
na tak način, da posameznik, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, iz podatkov ni več
ali ni še določljiv.

Or. en

Obrazložitev

Pri opredeljevanju „osebnih podatkov“ bi bilo treba upoštevati določeno stopnjo praktičnosti 
in razumnosti.

Predlog spremembe 393
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Načela varstva bi se morala 
uporabljati za katere koli informacije v 
zvezi z določeno ali določljivo osebo. Za 
odločitev, ali je oseba določljiva, je treba 
upoštevati vsa sredstva, za katera se 
pričakuje, da jih bo za določitev 
posameznika uporabil bodisi upravljavec 
bodisi katera koli druga oseba. Načela 
varstva podatkov se ne bi smela uporabljati 
za podatke, ki so anonimizirani na tak 
način, da posameznik, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, ni več določljiv.

(Ne zadeva slovenske jezikovne različice)

Or. en

Predlog spremembe 394
Marie-Christine Vergiat
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Načela varstva bi se morala 
uporabljati za katere koli informacije v 
zvezi z določeno ali določljivo osebo. Za 
odločitev, ali je oseba določljiva, je treba 
upoštevati vsa sredstva, za katera se 
pričakuje, da jih bo za določitev 
posameznika uporabil bodisi upravljavec 
bodisi katera koli druga oseba. Načela 
varstva podatkov se ne bi smela uporabljati 
za podatke, ki so anonimizirani na tak 
način, da posameznik, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, ni več določljiv.

(23) Načela varstva bi se morala 
uporabljati za katere koli informacije v 
zvezi z določeno ali določljivo fizično
osebo, tudi po njeni smrti. Za odločitev, ali 
je oseba določljiva, je treba upoštevati vsa 
sredstva, za katera se lahko razumno
pričakuje, da jih bo za določitev 
posameznika uporabil bodisi upravljavec 
bodisi katera koli druga oseba. Načela 
varstva podatkov se ne bi smela uporabljati 
za podatke, ki so anonimizirani na tak 
način, da posameznik, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, ni več določljiv.

Or. fr

Obrazložitev

Predlog uredbe ne obravnava izrecno vprašanja obdelave osebnih podatkov umrlih oseb. 
Družinskim članom ali pravnemu zastopniku umrle osebe bi bilo treba nujno omogočiti, da 
zagotovijo uveljavljanje pravic do varstva podatkov umrle osebe (dostop, popravek itd.) v 
skladu z željami, ki jih je izrazila pred svojo smrtjo. Ta predlog spremembe je tako povezan s 
predlogi sprememb k členom od 15 do 17.

Predlog spremembe 395
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Predlog spremembe 396
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Predlog spremembe 397
Nathalie Griesbeck

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23a) Identifikacijske številke, ki jih izdajo 
države članice, bi bilo treba obravnavati 
kot osebne podatke.

Or. fr

Obrazložitev

Glede na pomen identifikacijskih številk, ki jih izdajo države članice (številka socialnega 
zavarovanja, številka potnega lista in osebne izkaznice, šolska vpisna številka itd.), tudi v 
smislu osebnega stanja, bi bilo treba pojasniti, da se te obravnavajo kot osebni podatki.
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Predlog spremembe 398
Alexander Alvaro

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 ali nespletnih
storitev so lahko posamezniki povezani z
identifikatorji, ki jih zagotovijo njihove 
naprave, aplikacije, orodja in protokoli ali 
drugo potrošniško blago, kot so naslovi 
internetnega protokola ali identifikatorji 
piškotkov, oznake radiofrekvenčne 
identifikacije in drugi edinstveni 
identifikatorji. To lahko pusti sledi, ki se 
lahko skupaj z edinstvenimi identifikatorji 
in drugimi prejetimi informacijami 
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.

Or. en

Obrazložitev

Tudi nespletne storitve lahko puščajo sledi.

Predlog spremembe 399
Jan Mulder

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 

(24) Pri uporabi storitev ali naprav so 
lahko posamezniki povezani z
identifikatorji, ki jih zagotovijo njihove 
naprave, aplikacije, orodja in protokoli, kot 
so naslovi internetnega protokola ali 
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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.

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.

Or. en

Predlog spremembe 400
Axel Voss

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 
identifikacijskih številk, podatkov o 
lokaciji, spletnih identifikatorjev ali 
drugih posebnih dejavnikov ni treba vedno 
šteti za osebne podatke.

Or. en

Obrazložitev

Iz mnenja odbora IMCO.
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Predlog spremembe 401
Jan Philipp Albrecht

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 ali nespletnih
storitev so lahko posamezniki povezani z 
enim ali več identifikatorji, ki jih 
zagotovijo njihove naprave, aplikacije, 
orodja, protokoli ali drugo potrošniško 
blago, kot so naslovi internetnega 
protokola, identifikatorji piškotkov, oznake 
radiofrekvenčne identifikacije in drugi 
edinstveni identifikatorji. Ker taki 
identifikatorji puščajo sledi in jih je 
mogoče uporabiti za identifikacijo fizičnih 
oseb na podlagi izločanja, bi se morala ta 
uredba uporabljati za obdelavo, ki
vključuje take podatke, razen če se ti
identifikatorji dokazano ne navezujejo na 
fizične osebe, na primer naslovi IP, ki jih
uporabljajo podjetja in ki jih ni mogoče
šteti za „osebne podatke“, kot so 
opredeljeni v tej uredbi.

Or. en

Obrazložitev

Pojem osebnih podatkov dodatno pojasnjujejo objektivna merila. Identifikatorje, ki so tesno 
povezani s fizično osebo, je treba šteti za osebne podatke. Glej povezana predloga sprememb 
člena 4(1) in uvodne izjave 23. Ta predlog spremembe dodatno pojasnjuje uporabo osebnih 
podatkov v spletnem in nespletnem okolju. Delovna skupina iz člena 29 je večkrat poudarila, 
da so oznake radiofrekvenčne identifikacije osebni podatki.

Predlog spremembe 402
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

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

(Ne zadeva slovenske jezikovne različice)

Or. en

Predlog spremembe 403
Louis Michel

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, omrežna 
vrata 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 serijskih številk proizvodov, 
IP-naslovov, omrežnih vrat, mednarodnih
identifikacijskih oznak za mobilne telefone
ali drugih podobnih identifikatorjev ni 
treba vedno šteti za osebne podatke v vseh 
okoliščinah.
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Or. en

Predlog spremembe 404
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

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 in gospodinjstva 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.
Prepovedati bi bilo treba kakršno koli 
ponovno identifikacijo osebnih podatkov, 
na primer z uporabo ohranjenih spletnih
sledi za ustvarjanje profilov 
posameznikov, zlorabo psevdonimov in 
identifikacijo posameznikov, na katere se 
nanašajo osebni podatki.

Or. en

Predlog spremembe 405
Frank Engel

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24a) Kadar ponudnik storitev obdeluje 
osebne podatke, ne da bi lahko do njih 
dostopal na načine, ki so tehnično 
izvedljivi, ki ne vključujejo 
nesorazmernega napora in za katere je 
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razumno pričakovati, da jih bo ponudnik 
storitev uporabil za pridobivanje znanja o 
vsebini takih podatkov, je treba takega 
ponudnika šteti za nevtralnega posrednika 
ali ponudnika storitev izključnega 
prenosa v skladu s členom 12 
Direktive 2000/31/ES, ki ni odgovoren za 
nobene osebne podatke, prenesene ali 
drugače obdelane ali dane na voljo prek 
njih.

Or. en

Predlog spremembe 406
Cornelia Ernst

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 

(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, zgolj 
uporaba storitve ali nedejavnost, kot je 
neodstranjevanje oznak iz vnaprej 
označenih polj, zato ne bi smeli pomeniti 
privolitve. Privolitev bi morala zajemati 
vse dejavnosti obdelave, izvedene v isti 
namen ali namene. Če je privolitev 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, dana na podlagi 
elektronske zahteve, mora biti zahteva 
jasna in natančna, prav tako pa ne sme biti 
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storitve, za katero se zagotavlja. po nepotrebnem moteča za uporabo 
storitve, za katero se zagotavlja.

Or. en

Predlog spremembe 407
Jan Mulder

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 408
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 409
Louis Michel

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Privolitev bi morala biti dana izrecno (25) Privolitev bi morala biti dana s katero 
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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.

koli ustrezno metodo, ki omogoča 
prostovoljno dano posebno in informirano 
izjavo volje posameznika, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, tj. z izjavo ali 
dejanjem takega posameznika, ki
zagotavlja, da posamezniki vedo, da dajejo 
privolitev za obdelavo osebnih podatkov, 
vključno z uporabo ustreznih nastavitev 
ali 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 zajema vse dejavnosti 
obdelave, izvedene v isti namen ali 
namene. Če je privolitev posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, dana 
na podlagi elektronske zahteve, mora biti 
zahteva jasna in natančna, prav tako pa ne 
sme biti po nepotrebnem moteča za 
uporabo storitve, za katero se zagotavlja.

Or. en

Predlog spremembe 410
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

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 

(25) Privolitev bi morala biti dana
prostovoljno, brez pritiska upravljavca in
izrecno s katero koli ustrezno metodo, ki 
omogoča 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, 
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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.

ali katero koli drugo izjavo ali ravnanjem, 
ki s tem v zvezi jasno kaže privolitev 
takega posameznika v predlagano obdelavo 
njegovih osebnih podatkov. Molk ali 
nedejavnost zato ne bi smela pomeniti 
privolitve. Privolitev bi morala zajemati 
vse dejavnosti obdelave, izvedene v isti 
namen ali namene. Če je privolitev 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, dana na podlagi 
elektronske zahteve, mora biti zahteva 
jasna in natančna, prav tako pa ne sme biti 
po nepotrebnem moteča za uporabo 
storitve, za katero se zagotavlja.

Or. en

Predlog spremembe 411
Carmen Romero López

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 

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

elektronske zahteve, mora biti zahteva 
jasna in natančna, prav tako pa ne sme biti 
po nepotrebnem moteča za uporabo 
storitve, za katero se zagotavlja.
Posameznik bi moral imeti tudi pravico, 
da svojo privolitev kadar koli prekliče, in 
sicer pod enakimi pogoji, kot je bila dana.

Or. es

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je poudariti, da bi bilo treba posameznikom omogočiti 
preklic privolitve pod enakimi pogoji, kot je bila dana, brez dodatnega napora ali časa.

Predlog spremembe 412
Sarah Ludford, Charles Tannock

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 

(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. Dejanje 
iskanja in privolitve v posebno zdravljenje 
bi bilo treba v smislu členov 4(8) in 6(1) 
šteti za privolitev v obdelavo osebnih 
zdravstvenih podatkov, povezanih z 
zadevnim zdravljenjem, in za dokaz v 
skladu s členom 7(1), ne da bi to državam 
članicam preprečevalo ohranitev 
obstoječih strožjih nacionalnih pravil v 
zvezi s tem. Molk ali nedejavnost zato ne bi 



PE504.340v01-00 42/173 AM\926396SL.doc

SL

storitve, za katero se zagotavlja. smela pomeniti privolitve. Privolitev bi 
morala zajemati vse dejavnosti obdelave, 
izvedene v isti namen ali namene. Če je 
privolitev posameznika, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, dana na podlagi 
elektronske zahteve, mora biti zahteva 
jasna in natančna, prav tako pa ne sme biti 
po nepotrebnem moteča za uporabo 
storitve, za katero se zagotavlja.

Or. en

Obrazložitev

Obrazložitev je razvidna iz besedila.

Predlog spremembe 413
Anna Maria Corazza Bildt, Sabine Verheyen, Kinga Gál, Mariya Gabriel, Axel Voss

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(25) Privolitev bi morala biti dana
nedvoumno 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 
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jasna in natančna, prav tako pa ne sme biti 
po nepotrebnem moteča za uporabo 
storitve, za katero se zagotavlja.

jasna in natančna, prav tako pa ne sme biti 
po nepotrebnem moteča za uporabo 
storitve, za katero se zagotavlja.
Informacije, dane za izraz privolitve otrok, 
bi bilo treba podati v jasnem in starosti 
primernem jeziku, na način, ki je 
preprosto razumljiv za otroka, starejšega 
od 13 let.

Or. en

Predlog spremembe 414
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Hubert Pirker, 
Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolau (Georgios Papanikolaou), Anna Maria 
Corazza Bildt

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 

(25) Privolitev bi morala biti dana
nedvoumno s katero koli ustrezno metodo
v kontekstu ponujenega izdelka ali 
storitve, ki omogoča prostovoljno dano 
posebno in informirano izjavo volje 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, tj. z izjavo ali jasnim 
pritrdilnim dejanjem takega posameznika, 
kar zagotavlja, da posamezniki vedo, da 
dajejo privolitev za obdelavo osebnih 
podatkov, vključno s tem, da ob obisku 
spletne strani na internetu označijo okence, 
ali katero koli drugo izjavo ali ravnanjem, 
ki s tem v zvezi jasno kaže privolitev 
takega posameznika v predlagano obdelavo 
njegovih osebnih podatkov. Molk ali 
nedejavnost zato ne bi smela pomeniti 
privolitve. Kljub temu to ne posega v 
določbe Direktive 2002/58/ES, ki 
navajajo, da je mogoče privolitev pod 
določenimi pogoji izraziti z ustreznimi 
nastavitvami v napravi uporabnika. 
Privolitev bi morala zajemati vse 
dejavnosti obdelave, izvedene v isti namen 
ali namene. Če je privolitev posameznika, 
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storitve, za katero se zagotavlja. na katerega se nanašajo osebni podatki, 
dana na podlagi elektronske zahteve, mora 
biti zahteva jasna in natančna, prav tako pa 
ne sme biti po nepotrebnem moteča za 
uporabo storitve, za katero se zagotavlja.

Or. en

Predlog spremembe 415
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25a) Ta uredba priznava, da 
psevdonimizacija podatkov lahko 
pripomore k zmanjšanju tveganja za 
zasebnost posameznikov, na katere se 
nanašajo osebni podatki. Če upravljavec 
podatke psevdonimizira, bi bilo treba 
obdelavo takih podatkov šteti za pravni 
interes upravljavca.

Or. en

Predlog spremembe 416
Nathalie Griesbeck

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25a) Zdravniško svetovanje, 
zagotavljanje zdravstvenega varstva, 
diagnostika in zdravljenje zahtevajo 
zbiranje in obdelavo osebnih podatkov. 
Odločitev bolnika, da poišče zdravniško 
pomoč, bi bilo treba šteti za izrecno 
privolitev v zbiranje in obdelavo osebnih 
podatkov. 
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Or. fr

Obrazložitev

Ta predlog spremembe odpravlja vsakršno nejasnost v zvezi z uporabo meril, ki urejajo 
zakonitost zbiranja in obdelave osebnih podatkov v okviru zagotavljanja zdravstvene oskrbe, 
iz člena 6(1). 

Predlog spremembe 417
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 418
Claude Moraes, Glenis Willmott

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 419
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 420
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Véronique 
Mathieu Houillon

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Iz mnenja odbora ITRE.

Predlog spremembe 421
Louis Michel

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(26) Osebni podatki v zvezi z zdravjem bi 
morali obsegati zlasti vse podatke v
neposredni zvezi z zdravstvenim stanjem 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, ali dejanskim fiziološkim 
ali biomedicinskim stanjem posameznika, 
na katerega se nanašajo osebni podatki, ne 
glede na vir teh podatkov, kot je npr. 
zdravnik ali drug zdravstveni delavec, 
bolnišnica, medicinski pripomoček ali 
diagnostični preskus in vitro

Or. en

Predlog spremembe 422
Jan Mulder

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, 

(27) Če ima upravljavec ali obdelovalec 
več sedežev v Uniji, med drugim vključno 
s primeri, v katerih je upravljavec ali 
obdelovalec del skupine podjetij, bi moral 
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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.

biti glavni sedež upravljavca v Uniji za 
namene te uredbe 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.

Or. en

Predlog spremembe 423
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Lara Comi, Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolau (Georgios 
Papanikolaou)

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) Kadar ima upravljavec ali 
obdelovalec več sedežev v Uniji, med 
drugim vključno s primeri, v katerih je 
upravljavec ali obdelovalec skupina 
podjetij, bi moral biti glavni sedež 
upravljavca v Uniji za namene te uredbe
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 
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niso odločujoče merilo za matično 
podjetje. Povezana družba lahko predlaga 
en sam glavni sedež v Uniji.

Or. en

Obrazložitev

Iz mnenja odbora ITRE.

Predlog spremembe 424
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 425
Anna Maria Corazza Bildt, Sabine Verheyen, Kinga Gál, Mariya Gabriel, Axel Voss

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Otroci potrebujejo posebno varstvo
njihovih osebnih podatkov, saj se morda 
manj zavedajo nevarnosti in posledic ter 
slabše poznajo zaščitne ukrepe in pravice v 

(29) Otroci potrebujejo posebno varstvo
svojih osebnih podatkov, saj se morda manj 
zavedajo nevarnosti in posledic ter slabše 
poznajo zaščitne ukrepe in pravice v zvezi 
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zvezi z obdelavo osebnih podatkov. Za 
določitev, kdaj je posameznik otrok, bi 
morala ta uredba uporabiti opredelitev iz 
Konvencije ZN o otrokovih pravicah.

z obdelavo osebnih podatkov, poleg tega 
pa so ranljivi potrošniki. Za določitev, 
kdaj je posameznik otrok, bi morala ta 
uredba uporabiti opredelitev iz Konvencije 
ZN o otrokovih pravicah. Zlasti bi bilo 
treba uporabljati otroku prijazen jezik, da 
se zagotovi pravica privolitve za otroke, 
starejše od 13 let.

Or. en

Predlog spremembe 426
Marian Harkin, Seán Kelly

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Otroci potrebujejo posebno varstvo
njihovih osebnih podatkov, saj se morda 
manj zavedajo nevarnosti in posledic ter 
slabše poznajo zaščitne ukrepe in pravice v 
zvezi z obdelavo osebnih podatkov. Za 
določitev, kdaj je posameznik otrok, bi 
morala ta uredba uporabiti opredelitev iz 
Konvencije ZN o otrokovih pravicah.

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

Or. en

Predlog spremembe 427
Sabine Verheyen, Axel Voss, Kinga Gál, Anna Maria Corazza Bildt, Monika Hohlmeier

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Otroci potrebujejo posebno varstvo
njihovih osebnih podatkov, saj se morda 

(29) Otroci potrebujejo posebno varstvo
svojih osebnih podatkov, saj se morda manj 
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manj zavedajo nevarnosti in posledic ter 
slabše poznajo zaščitne ukrepe in pravice v 
zvezi z obdelavo osebnih podatkov. Za
določitev, kdaj je posameznik otrok, bi 
morala ta uredba uporabiti opredelitev iz 
Konvencije ZN o otrokovih pravicah.

zavedajo nevarnosti in posledic ter slabše 
poznajo zaščitne ukrepe in pravice v zvezi 
z obdelavo osebnih podatkov. Takšna 
zaščita je še posebej pomembna v okviru 
družabnih omrežij. Za namen te uredbe bi 
bilo treba otroka opredeliti kot 
posameznika, mlajšega od 18 let. Kadar 
obdelava podatkov temelji na privolitvi 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, v zvezi s storitvami 
informacijske družbe, ki se neposredno 
zagotavljajo otroku, bi morala Uredba
razlikovati med otroki, starimi nad 13 let, 
in otroki, mlajšimi od 13 let, ki 
potrebujejo višjo raven varstva, v obsegu, 
v katerem privolitev da ali odobri starš ali 
skrbnik otroka.

Or. en

Predlog spremembe 428
Alexander Alvaro

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29a) Isti osebni podatki imajo lahko 
različen pomen glede na namen in 
tveganja, ki jih vključuje njihova 
obdelava. Zato bi morali upravljavci 
izvesti ustrezne tehnične in organizacijske 
ukrepe in postopke glede na namene in 
tveganja, ki jih vključuje obdelava 
podatkov.

Or. en

Obrazložitev

Izguba naslova posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima lahko različne 
posledice, in sicer glede na to, ali ga je izgubil trgovec na drobno, ki je naslov shranil zaradi 
dostave, ali pa ga je izgubil specialist onkolog, ki je naslov shranil zaradi izstavitve računa.
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Predlog spremembe 429
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29a) Isti osebni podatki imajo lahko 
različen pomen glede na namen in 
tveganja, ki jih vključuje njihova 
obdelava. Zato bi morali upravljavci 
izvesti ustrezne tehnične in organizacijske 
ukrepe in postopke glede na namene in 
tveganja, ki jih vključuje obdelava 
podatkov.

Or. en

Predlog spremembe 430
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29a) Države članice bi morale v mejah te 
uredbe zagotoviti, da lahko otroci vedno 
dostopajo do preventivnih in svetovalnih 
storitev informacijske družbe, kot je 
spletno svetovanje o spolni zlorabi, 
težavah v zvezi z zlorabo drog ali drugih 
psiholoških težavah, ne da bi potrebovali 
privolitev starša ali zakonitega skrbnika. 

Or. en

Obrazložitev

(Glej novo besedilo člena 8)
Nekatere storitve informacijske družbe, ki se zagotavljajo otrokom, se opirajo na dejstvo, da 
jih lahko otroci uporabljajo brez privolitve staršev. To velja na primer za spletne klepetalnice 
za žrtve spolne zlorabe. Če za te primere ne bi bilo mogoče uveljaviti odstopanja, nekatere 
storitve, namenjene otrokom, ki iščejo pomoč v primerih, v katerih so lahko njihovi starši ali 
pravni zastopnik tesno povezani z njihovimi težavami, ne bi bile več na voljo.
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Predlog spremembe 431
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29a) Osebne podatke delavcev, zlasti 
občutljive podatke o političnem 
prepričanju ter članstvu ali dejavnostih v 
sindikatih, je 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, v nobenem primeru pa teh 
podatkov ne bi smeli uporabljati za 
uvrščanje delavcev na tako imenovane 
„črne sezname“, ki se posredujejo drugim 
podjetjem z namenom izvajanja 
diskriminacije proti določenim delavcem.

Or. de

Predlog spremembe 432
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29a) Osebne podatke delavcev, zlasti 
občutljive podatke o političnem 
prepričanju ter članstvu in dejavnostih v 
sindikatih, bi bilo treba varovati v skladu s 
členi 8, 12, 27 in 28 Listine Evropske 
unije o temeljnih pravicah ter členoma 8 
in 11 Evropske konvencije o človekovih 
pravicah. Osebni podatki delavcev se ne bi 
smeli uporabljati za uvrščanje delavcev na 
tako imenovane „črne sezname“, ki se 
posredujejo drugim podjetjem z namenom 
izvajanja diskriminacije proti določenim 
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delavcem.

Or. en

Predlog spremembe 433
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 434
Claude Moraes, Glenis Willmott

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30 a) Osebne podatke delavcev, zlasti 
občutljive podatke o političnem 
prepričanju ter članstvu in dejavnostih v 
sindikatih, bi bilo treba varovati v skladu s 
členi 8, 12, 27 in 28 Listine Evropske 
unije o temeljnih pravicah ter členoma 8 
in 11 Evropske konvencije o človekovih 
pravicah. Uvesti bi bilo treba varnostne 
ukrepe, da bi preprečili primere, ko se 
osebni podatki delavcev uporabljajo za 
uvrščanje na „črne sezname“, ki se 
posredujejo drugim podjetjem ali 
posameznikom z namenom izvajanja 
diskriminacije proti določenim delavcem.

Or. en

Obrazložitev

Osebni podatki se ne bodo nikoli uporabljali proti posamezniku, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, ko gre za zaposlitev.

Predlog spremembe 435
Axel Voss

Predlog uredbe
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Da bi bila obdelava zakonita, morajo 
biti osebni podatki obdelani na podlagi 
privolitve zadevne osebe ali na kakršni koli 
drugi pravni podlagi, določeni z zakonom, 
bodisi v tej uredbi ali drugi zakonodaji 
Unije ali zakonodaji držav članic, kot je 
navedeno v tej uredbi.

(31) Da bi bila obdelava zakonita, morajo 
biti osebni podatki obdelani na podlagi 
privolitve zadevne osebe ali na kakršni koli 
drugi pravni podlagi, določeni z zakonom, 
bodisi v tej uredbi ali drugi zakonodaji 
Unije ali zakonodaji držav članic, kot je 
navedeno v tej uredbi. Dovoljenje 
upravljavca za obdelavo osebnih podatkov 
bi moralo vključevati dovoljenje za 
obdelavo osebnih podatkov z drugimi 
skupnimi upravljavci in za obdelavo 
osebnih podatkov s strani obdelovalca, ki 
ima sedež v Evropski uniji ali zunaj nje.
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Or. en

Obrazložitev

To pojasnilo je potrebno za zmanjšanje nejasnosti v zvezi s pojmoma upravljavca in 
obdelovalca podatkov, ki so ju opredelili evropski organi za varstvo podatkov v mnenju 
WP 169 in ki dopuščata različne razlage istih načel in opredelitev, uvedenih zaradi 
usklajevanja na evropski ravni.

Predlog spremembe 436
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Da bi bila obdelava zakonita, morajo 
biti osebni podatki obdelani na podlagi 
privolitve zadevne osebe ali na kakršni koli 
drugi pravni podlagi, določeni z zakonom, 
bodisi v tej uredbi ali drugi zakonodaji 
Unije ali zakonodaji držav članic, kot je 
navedeno v tej uredbi.

(31) Da bi bila obdelava zakonita, morajo 
biti osebni podatki obdelani na podlagi 
privolitve zadevne osebe ali na kakršni koli 
drugi pravni podlagi, določeni z zakonom, 
bodisi v tej uredbi ali drugi zakonodaji 
Unije ali zakonodaji držav članic, kot je 
navedeno v tej uredbi. V primeru otroka 
ali osebe, ki nima pravne sposobnosti, bi 
moral privolitev dati zakoniti zastopnik 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki. 

Or. en

Predlog spremembe 437
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Predlog uredbe
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Kadar obdelava temelji na privolitvi 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, bi moral upravljavec 
dokazati, da je posameznik, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, privolil v 
postopek obdelave. Zlasti v okviru pisne 

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

izjave o drugi zadevi bi morali zaščitni 
ukrepi zagotoviti, da se posameznik, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, 
zaveda, da daje privolitev in v kakšnem 
obsegu. Pisne izjave (politike zasebnosti) 
bi morale biti podobno kot določbe 
civilnega prava (Direktiva 93/13/EGS) 
čim bolj jasne in pregledne glede na vrsto 
obdelave. Ne bi smele vsebovati skritih ali 
neugodnih določb, kot je pravica do 
posredovanja osebnih podatkov drugim 
upravljavcem ali sekundarna uporaba 
osebnih podatkov. Da bi spodbudili 
upravljavce k zagotavljanju ustreznih 
informacij, bi morale biti delno 
nezakonite določbe popolnoma 
neveljavne.

Or. en

Obrazložitev

Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, se pogosto srečujejo z izjemno nejasnimi, 
dolgoveznimi ali zapletenimi politikami, ki posameznike, na katere se nanašajo osebni 
podatki, odvračajo od tega, da jih preberejo in razumejo. Ta predlog spremembe uvaja dobro 
uveljavljena načela v zvezi z nepoštenimi pogoji v potrošniških pogodbah, da bi zajeli to 
vprašanje. To omogoča tudi sklicevanje na dolgoletno sodno prakso pri razlagi Uredbe.

Predlog spremembe 438
Louis Michel

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, ne da bi za to 
obstajal upravičen razlog. Kadar so 
osebni podatki, ki se obdelujejo na podlagi 
privolitve posameznika, na katerega se 
nanašajo, potrebni za zagotavljanje 
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storitve ali druge ugodnosti zadevnemu 
posamezniku, bi moral biti umik privolitve 
razlog, na podlagi katerega lahko 
ponudnik storitve odstopi od pogodbe ali 
je ne izvrši.

Or. en

Predlog spremembe 439
Cornelia Ernst

Predlog uredbe
Uvodna izjava 33 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33a) Privolitev ni časovno neomejena in 
izgubi svojo pravno veljavo kot podlaga za 
obdelavo takoj, ko obdelava osebnih 
podatkov ni več potrebna za namen, za 
katerega so bili podatki prvotno zbrani. 
Kadar izpolnitve predvidenega namena ni 
mogoče jasno določiti, bi moral 
upravljavec vsaj enkrat na leto zagotoviti 
posamezniku, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, informacije v skladu s 
členom 14 in od njega zahtevati potrditev 
prvotne privolitve. Če se posameznik, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, ne 
odzove pozitivno, bi bilo treba šteti, da je 
prvotna privolitev izgubila veljavo ob 
koncu drugega koledarskega leta po prvi 
obdelavi.

Or. en

Predlog spremembe 440
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Predlog uredbe
Uvodna izjava 33 b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33b) Privolitev se šteje kot veljavna 
podlaga le za obdelavo, ki je zakonita in ni 
čezmerna glede na namen. Nesorazmerne 
obdelave podatkov ni mogoče upravičiti s 
pridobitvijo privolitve.

Or. en

Predlog spremembe 441
Nils Torvalds

Predlog uredbe
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Predlog spremembe 442
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Predlog spremembe 443
Axel Voss, Wim van de Camp, Hubert Pirker, Véronique Mathieu Houillon, Salvatore 
Iacolino, Lara Comi

Predlog uredbe
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano
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delodajalec. Kadar je upravljavec javni 
organ, bi neravnovesje obstajalo samo v 
primeru posebnih postopkov obdelave 
podatkov, ko lahko javni organ s svojimi 
zadevnimi javnimi pooblastili uvede 
obveznost in se ob upoštevanju interesa 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, za privolitev ne more šteti, 
da je dana prostovoljno.

Or. en

Predlog spremembe 444
Cornelia Ernst

Predlog uredbe
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 445
Jan Mulder

Predlog uredbe
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 446
Louis Michel, Philippe De Backer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) Privolitev ne bi smela pomeniti 
veljavne pravne podlage za obdelavo 
osebnih podatkov, če obstaja očitno 
neravnovesje med posameznikom, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, in 
upravljavcem. To velja zlasti, kadar je 
posameznik, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, odvisen od upravljavca,

(34) Privolitev ne bi smela pomeniti 
veljavne pravne podlage za obdelavo 
osebnih podatkov, če obstaja očitno 
neravnovesje med posameznikom, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, in 
upravljavcem. To velja zlasti, kadar je 
posameznik, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, odvisen od upravljavca. 
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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.

Neravnovesje ne obstaja, kadar se podatki 
obdelujejo v okviru zaposlitve ali 
varovanja pred tveganji. 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

Predlog spremembe 447
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Predlog uredbe
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(34) Privolitev bi morala biti izražena 
prostovoljno in brez pritiska upravljavca. 
Za privolitev ni mogoče šteti, da je bila 
dana prostovoljno, kadar bi lahko zaradi 
očitnega neravnovesja med 
posameznikom, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, in upravljavcem, zavrnitev 
privolitve imela škodljive finančne ali 
pravne posledice za posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki. 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 
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prostovoljno.

Or. en

Predlog spremembe 448
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Predlog uredbe
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 449
Axel Voss

Predlog uredbe
Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(36) Kadar se obdelava izvaja v skladu z 
zakonsko obveznostjo, ki velja za 

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

upravljavca, ali če je obdelava potrebna za 
izvajanje naloge v javnem interesu ali pri 
izvajanju javne oblasti, mora biti pravna 
podlaga za obdelavo zakonodaja Unije ali 
zakonodaja držav članic, ki izpolnjuje 
zahteve Listine Evropske unije o temeljnih 
pravicah glede omejevanja pravic in 
svoboščin. Prav tako je naloga zakonodaje 
Unije ali zakonodaje držav članic, da 
določi, ali naj bo upravljavec, ki nalogo 
izvaja v javnem interesu ali pri izvajanju 
javne oblasti, državna uprava ali druga 
fizična ali pravna oseba, ki jo ureja javno
pravo, ali pa fizična ali pravna oseba, ki jo 
ureja zasebno pravo, kot na primer 
poklicno združenje. Obdelava podatkov se 
lahko izvaja tudi na podlagi pogodb v 
okviru kolektivnega delovnega prava. 
Pogodbe v okviru kolektivnega delovnega 
prava so pogodbe, sklenjene med 
delodajalci ali njihovimi predstavniki in 
predstavniki delavcev ali med temi 
strankami in državnim subjektom na 
nacionalni ravni ali na ravni sektorja ali 
podjetja. 

Or. de

Predlog spremembe 450
Alexander Alvaro

Predlog uredbe
Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37) Obdelava osebnih podatkov bi se 
morala prav tako šteti za zakonito, kadar je 
potrebna za zaščito interesa, ki je bistven 
za življenje posameznika, na katerega se 
nanašajo osebni podatki.

(37) Obdelava osebnih podatkov bi se 
morala prav tako šteti za zakonito, kadar je 
potrebna za zaščito interesa, ki je bistven 
za življenje posameznika, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, ali pa je obdelava 
potrebna za zagotovitev zmožnosti omrežja 
ali informacijskega sistema, da prepreči 
slučajne dogodke ali nezakonita ali 
zlonamerna dejanja, ki ogrožajo 
dostopnost, avtentičnost, celovitost ali 
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zaupnost shranjenih ali prenesenih 
podatkov ter varnost s tem povezanih 
storitev, ki jih ponujajo ali so dostopne 
prek teh omrežij in sistemov.

Or. en

Obrazložitev

Spodbujanje fizičnega varstva podatkov in varnosti omrežij.

Predlog spremembe 451
Alexander Alvaro

Predlog uredbe
Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(38) Pravni interesi upravljavca lahko 
pomenijo pravno podlago za obdelavo, če
upravičena pričakovanja posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, na 
podlagi njegovega razmerja z 
upravljavcem ali njegovih temeljnih 
pravic in svoboščin, ki zahtevajo varstvo 
osebnih podatkov, ne prevladajo nad 
interesi upravljavca ali pravicami in 
svoboščinami upravljavca v zvezi z 
gospodarsko pobudo. 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 
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podlaga ne bi smela veljati za obdelavo s 
strani javnih organov pri izvajanju njihovih 
nalog.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi pravnega interesa v zvezi z zagotavljanjem pravne podlage za obdelavo morajo 
upravljavci upoštevati upravičena pričakovanja posameznika, na katerega se nanašajo osebni 
podatki, medtem ko morajo posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, priznavati 
pravice in svoboščine upravljavca v zvezi z gospodarsko pobudo.

Predlog spremembe 452
Sophia in 't Veld

Predlog uredbe
Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(38) Pravni interesi upravljavca lahko 
pomenijo pravno podlago za obdelavo v 
omejevalnem smislu, kadar ni mogoče 
uporabiti druge pravne podlage za 
obdelavo in 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 
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strani javnih organov pri izvajanju njihovih 
nalog.

Or. en

Predlog spremembe 453
Dimitrios Drucas (Dimitrios Droutsas)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 454
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(38) Pravni interesi upravljavca lahko 
pomenijo pravno podlago za obdelavo, če 
ne prevladajo interesi ali temeljne pravice 
in svoboščine posameznika, na katerega se 
nanašajo osebni podatki. 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. Pravni interes, za
katerega si prizadeva upravljavec, lahko 
vključuje zlasti neposredno trženje 
njegovega blaga in storitev ter izvrševanje 
njegovih zahtevkov. Če posameznik, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, 
umakne svojo privolitev, bi moral tudi 
upravljavec imeti možnost, da zavrne 
nadaljnje zagotavljanje storitev, če je 
obdelava potrebna zaradi narave storitve 
ali delovanja zbirke podatkov. 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.

Or. en

Predlog spremembe 455
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Monika 
Hohlmeier, Lara Comi, Hubert Pirker, Renate Sommer
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(38) Pravni interesi upravljavca ali tretje 
osebe, ki so ji bili posredovani podatki,
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.

Or. en

Predlog spremembe 456
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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 

(38) Pravni interesi upravljavca ali tretje 
osebe ali oseb, v interesu katerih se 
podatki obdelujejo, lahko pomenijo pravno 
podlago za obdelavo, če ne prevladajo 
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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.

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.

Or. en

Predlog spremembe 457
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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 

(38) V izjemnih okoliščinah lahko 
natančno opredeljen pravni interes
upravljavca pomeni pravno podlago za 
obdelavo, če ne prevladajo interesi ali 
temeljne pravice in svoboščine 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki. Predvsem velja, da 
neposrednega trženja ne bi smeli šteti za 
pravni interes. 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 
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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.

pravico, da brezplačno ugovarja obdelavi.
Za zagotovitev preglednosti bi moral biti 
upravljavec zavezan, da posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, 
izrecno obvesti o posebnem pravnem 
interesu, za katerega si prizadeva, in o 
pravici zadevnega posameznika do 
ugovora, prav tako pa bi moral ta poseben 
pravni interes, ki ga želi uporabiti kot 
pravno podlago, dokumentirati in obvestiti 
nacionalni organ za varstvo podatkov 
pred vsako tako obdelavo. Glede na to, da 
mora zakonodajalec z zakonom določiti 
pravno podlago za obdelavo podatkov s 
strani javnih organov, ta pravna podlaga ne 
bi smela veljati za obdelavo s strani javnih 
organov pri izvajanju njihovih nalog.

Or. en

Predlog spremembe 458
Sabine Verheyen, Axel Voss, Kinga Gál, Monika Hohlmeier

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 

(38) Pravni interesi upravljavca ali tretje 
osebe, ki so ji bili posredovani podatki,
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 
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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.

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

Or. en

Predlog spremembe 459
Françoise Castex

Predlog uredbe
Uvodna izjava 39 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(39a) Preprečevanje ali omejevanje škode 
na strani upravljavca podatkov, npr. 
civilnopravnih odškodninskih zahtevkov 
ali civilnopravnih sredstev, bi bilo treba 
šteti za pravni interes. Neposredno trženje 
se ne bi smelo šteti za pravni interes.

Or. en

Predlog spremembe 460
Joanna Senyszyn

Predlog uredbe
Uvodna izjava 39 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(39a) Interesi in temeljne pravice 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, morajo prevladati nad 
interesom upravljavca podatkov, kadar 
obdelava osebnih podatkov ustvarja resno 
tveganje škode za posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, ali 
vodi do kršitve katere koli od njegovih 
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temeljnih pravic iz Listine Evropske unije 
o temeljnih pravicah. 

Or. en

Predlog spremembe 461
Dimitrios Drucas (Dimitrios Droutsas)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 39 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(39a) Uveljavljanje pravnih zahtevkov 
zoper posameznika, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, kot so izterjava 
dolga ali civilnopravni odškodninski 
zahtevki ali civilnopravna sredstva, bi 
moralo pomeniti pravni interes, če je bil 
pravni zahtevek vložen pred zbiranjem in 
obdelavo osebnih podatkov. Enako načelo 
velja tudi za preprečevanje ali omejevanje 
škode za upravljavca, ki jo povzroči 
posameznik, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, na primer za 
preprečevanje neplačil.

Or. en

Predlog spremembe 462
Jan Mulder

Predlog uredbe
Uvodna izjava 39 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(39a) Obdelavo osebnih podatkov zaradi 
neposrednega trženja bi bilo treba šteti za 
pravni interes, če je upravljavec pridobil 
osebne podatke posameznika, na katerega 
se podatki nanašajo, v okviru prodaje 
proizvoda ali storitve, in če te osebne 
podatke uporablja za neposredno trženje 
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lastnih podobnih proizvodov.

Or. en

Predlog spremembe 463
Cornelia Ernst

Predlog uredbe
Uvodna izjava 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 464
Claude Moraes, Glenis Willmott

Predlog uredbe
Uvodna izjava 40
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe pojasnjuje, da zgodovinskih, statističnih in znanstvenih namenov ne bi 
smeli šteti za nezdružljive. Čeprav se zdi, da je bil to namen prvotnega osnutka skladnost z 
direktivo o varstvu podatkov iz leta 1995, je uporaba besede „zlasti“ nejasna. Ta predlog 
spremembe je podprt s predlogom uvedbe novega odstavka 2 v člen 83.

Predlog spremembe 465
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Predlog uredbe
Uvodna izjava 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(40) Obdelava osebnih podatkov v druge 
namene bi morala biti dovoljena le, če je 
skladna s tistimi nameni, za katere so bili 
podatki prvotno zbrani, zlasti kadar je 
obdelava potrebna v zgodovinske, 

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

statistične ali znanstvene namene. Če ta 
drugi namen ni skladen s prvotnim 
namenom, za katerega so podatki zbrani, bi 
moral upravljavec za ta drugi namen 
pridobiti privolitev posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, ali pa 
bi moral obdelavo utemeljiti na drugi 
zakoniti podlagi za zakonito obdelavo, 
zlasti kadar to določa zakonodaja Unije ali 
zakonodaja držav članic, ki velja za 
upravljavca. V vsakem primeru bi morala 
biti zagotovljena uporaba načel iz te uredbe 
in zlasti obveščanje posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, o teh 
drugih namenih.

Or. en

Predlog spremembe 466
Sarah Ludford

Predlog uredbe
Uvodna izjava 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Predlagano besedilo je jasnejše.

Predlog spremembe 467
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Lara Comi, 
Renate Sommer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(40) Obdelava osebnih podatkov v druge 
namene bi morala biti dovoljena le, če je 
skladna s tistimi nameni, za katere so bili 
podatki prvotno zbrani, zlasti kadar je 
obdelava potrebna v zgodovinske, 
statistične ali znanstvenoraziskovalne 
namene. Če ta drugi namen ni skladen s 
prvotnim namenom, za katerega so podatki 
zbrani, bi moral upravljavec za ta drugi
namen pridobiti privolitev posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, ali pa 
bi moral obdelavo utemeljiti na drugi 
zakoniti podlagi za zakonito obdelavo.

Or. en

Predlog spremembe 468
Anna Hedh, Christel Schaldemose, Marita Ulvskog
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 469
Dimitrios Drucas (Dimitrios Droutsas)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 40 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(40a) Obdelava osebnih podatkov, zbranih 
za drug namen, bi morala biti omogočena 
za javne znanstvene raziskave, če je 
mogoče upravičiti znanstveni pomen 
obdelave zbranih podatkov. Pri 
omogočanju dostopa do podatkov za javne 
znanstvene raziskave bi bilo treba 
upoštevati vgrajeno zasebnost.

Or. en
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Predlog spremembe 470
Axel Voss

Predlog uredbe
Uvodna izjava 41

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 471
Louis Michel

Predlog uredbe
Uvodna izjava 41

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(41) Osebne podatke, ki so po svoji naravi 
še zlasti občutljivi in ranljivi glede 
temeljnih pravic ali zasebnosti, je treba še 
posebej varovati. Kljub temu bi bilo treba 
pri obdelavi osebnih podatkov upoštevati 
kontekst, v katerem se obdelava izvaja. To 
zlasti pomeni, da bi morala biti obdelava 
osebnih podatkov v zvezi z zdravjem, da bi 
zanjo veljala prepoved, namenjena 
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kadar se obdelava izvaja v okviru 
zakonitih dejavnosti nekaterih združenj 
ali ustanov, katerih namen je omogočati 
uveljavljanje temeljnih svoboščin.

razkritju informacij v zvezi z zdravjem. V 
zvezi s tem bi bilo treba upoštevati vse 
eksplicitne in implicitne namene obdelave. 
Za uveljavitev prepovedi obdelave 
podatkov bi moralo zadostovati, da bi eden 
od namenov obdelave vključeval 
pridobivanje informacij v zvezi z 
zdravjem.

Or. en

Predlog spremembe 472
Louis Michel

Predlog uredbe
Uvodna izjava 42

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(42) Taki podatki se brez izrecne privolitve 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, ne smejo obdelovati. 
Vendar morajo biti odstopanja od te 
prepovedi izrecno predvidena glede 
posebnih potreb, zlasti kadar se obdelava 
izvaja v okviru zakonitih dejavnosti 
nekaterih združenj ali ustanov, katerih 
namen je omogočati uveljavljanje 
temeljnih svoboščin. Odstopanje od 
prepovedi obdelave občutljivih vrst 
podatkov bi moralo biti dovoljeno tudi, če 
to določa zakon, in ob upoštevanju 
ustreznih zaščitnih ukrepov, da se zaščitijo 
osebni podatki in druge temeljne pravice, 
kadar to upravičuje javni interes in zlasti v 
zdravstvene namene, vključno z javnim 
zdravjem – kot je zaščita pred resnimi 
čezmejnimi nevarnostmi za zdravje ali 
zagotavljanje visokih standardov 
kakovosti in varnosti, tudi za zdravila in 
medicinske pripomočke – in socialnim 
varstvom ter upravljanjem storitev 
zdravstvenega varstva, predvsem za 
zagotavljanje kakovosti in stroškovne 
učinkovitosti postopkov, ki se uporabljajo 
za reševanje zahtevkov za dajatve in 
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storitve v sistemu zdravstvenega 
zavarovanja, ali v zgodovinske, statistične 
in znanstvenoraziskovalne namene.

Or. en

Predlog spremembe 473
Anna Hedh, Christel Schaldemose, Marita Ulvskog

Predlog uredbe
Uvodna izjava 42

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 474
Cornelia Ernst

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 

(45) Če podatki, ki jih upravljavec 
obdeluje, upravljavcu ne omogočajo 
identifikacije fizične osebe, upravljavec 
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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.

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. Če posameznik, na katerega 
se nanašajo osebni podatki, lahko 
zagotovi take podatke, se upravljavci ne bi 
smeli sklicevati na pomanjkanje podatkov 
kot razlog za zavrnitev zahteve za dostop.

Or. en

Predlog spremembe 475
Csaba Sógor

Predlog uredbe
Uvodna izjava 45 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(45a) Pravica do varstva osebnih podatkov 
temelji na pravici posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, da 
nadzoruje osebne podatke, ki se 
obdelujejo. V ta namen bi bilo treba 
posamezniku, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, odobriti jasno in 
nedvoumno pravico do prejetja 
preglednih, jasnih in lahko razumljivih 
informacij o obdelavi njegovih osebnih 
podatkov, pravico do dostopa, popravka in 
izbrisa osebnih podatkov, pravico do 
prenosljivosti podatkov in pravico do 
ugovora zoper oblikovanje profilov. Poleg 
tega bi moral imeti posameznik, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, 
možnost vložitve pritožbe v zvezi z 
obdelavo osebnih podatkov s strani 
upravljavca ali obdelovalca pri organu, 
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pristojnem za varstvo podatkov, in do 
sprožitve pravnega postopka, da bi lahko 
uveljavljal svoje pravice ter pravico do 
nadomestila in odškodnine zaradi 
nezakonitega postopka obdelave ali 
dejavnosti, ki ni združljiva s to uredbo. 
Namen določb te uredbe je okrepiti, 
pojasniti, zagotoviti in, kadar je to 
ustrezno, kodificirati te pravice.

Or. hu

Predlog spremembe 476
Alexander Alvaro, Dimitrios Drucas (Dimitrios Droutsas)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 46 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(46a) Posamezniki, na katere se nanašajo 
osebni podatki, bi morali biti seznanjeni s 
postopki obdelave podatkov, ki jih izvaja 
subjekt, s katerim sodelujejo, ne da bi bili 
preobremenjeni z veliko količino 
posredovanih informacij. Zato je 
pregledna in razumljiva informacijska 
politika osrednji element vsakega okvira 
za obdelavo podatkov. Upravljavci bi 
morali, da bi omogočili hitrejše 
razumevanje in boljšo primerljivost politik 
na področju varstva podatkov, pri 
posredovanju informacij posamezniku, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, na 
kratko predstaviti informacijske politike, 
ki temeljijo na ikonah, preden natančno 
opredelijo informacijske politike. Te 
informacijske politike, ki temeljijo na 
ikonah, bi morale biti standardizirane, 
tako da se lahko zagotovijo v pisni in 
elektronski obliki, ter lahko berljive na 
mobilnih napravah. Podrobne 
obrazložitve ali dodatne pripombe so 
lahko del natančnejših informacij, ki se 
posredujejo posameznikom, na katere se 
nanašajo osebni podatki. Standardizirane 
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informacijske politike, kadar se zagotovijo 
v elektronski obliki, bi morale biti strojno 
berljive, da bi omogočile inovativne 
izvedbene sheme.

Or. en

Predlog spremembe 477
Jan Mulder

Predlog uredbe
Uvodna izjava 47

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 478
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Predlog uredbe
Uvodna izjava 47

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(47) Zagotoviti bi bilo treba načine za 
olajšanje uveljavljanja pravic posameznika, 
na katerega se nanašajo osebni podatki, ki 
jih zagotavlja ta uredba, vključno z 
mehanizmi, s katerimi se brezplačno

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

dostop do podatkov, popravek, izbris in 
uveljavljanje pravice do ugovora.
Upravljavec bi moral biti zavezan, da na 
zahtevo posameznika, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, odgovori v 
določenem roku in da v primeru 
neizpolnitve zahteve posameznika navede 
razloge za to.

Or. en

Predlog spremembe 479
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Predlog uredbe
Uvodna izjava 48

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 480
Louis Michel

Predlog uredbe
Uvodna izjava 48
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(48) Načeli poštene in pregledne obdelave 
zahtevata, da je treba posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, 
obvestiti zlasti o obstoju postopka obdelave 
in njegovih namenih, o času trajanja
hrambe podatkov, o obstoju pravice do 
dostopa, popravka ali izbrisa in o pravici 
do vložitve pritožbe. Stopnja podrobnosti 
informacij o roku hrambe osebnih 
podatkov se lahko razlikuje glede na 
posebne okoliščine. Kadar je mogoče, so 
lahko izražene z določenim časovnim 
obdobjem, v drugih primerih pa zadostuje 
sklicevanje na rok, npr. zastaralni rok. 
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. en

Predlog spremembe 481
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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 pričakovanem 
obdobju hrambe 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.
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Or. en

Predlog spremembe 482
Sophia in 't Veld

Predlog uredbe
Uvodna izjava 48 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(48a) Upravljavec ali obdelovalec bi moral 
objaviti informacije o tem, kolikokrat so 
osebne podatke zahtevali policijski in 
pravosodni organi, iz katerih držav so ti 
zahtevki izhajali in kako pogosto so bili ti 
zahtevki v celoti ali delno zavrnjeni. 

Or. en

Predlog spremembe 483
Axel Voss

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, 

(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, meril, ki se lahko uporabijo za 
določanje trajanja hrambe podatkov za 
posamezen namen, 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 
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ki ščitijo programsko opremo. Vendar pa to 
ne sme povzročiti, da se posamezniku, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, 
zavrnejo vse informacije.

poslovnimi skrivnostmi ali intelektualno 
lastnino, in predvsem na avtorske pravice, 
ki ščitijo programsko opremo. Vendar pa to 
ne sme povzročiti, da se posamezniku, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, 
zavrnejo vse informacije.

Or. en

Obrazložitev

Iz mnenja odbora IMCO.

Predlog spremembe 484
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Predlog uredbe
Uvodna izjava 51

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 485
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

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 oziroma, če to 
ni mogoče, meril za določanje obdobja 
hrambe podatkov, 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. en

Predlog spremembe 486
Louis Michel

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 

(51) Vsaka oseba bi morala imeti pravico 
dostopa do osebnih podatkov, ki so bili 
zbrani v zvezi z njo, in do enostavnega 
uveljavljanja te pravice, da bi se seznanila 
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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.

z obdelavo in preverila njeno zakonitost.
Zato bi moral vsak posameznik, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, imeti 
pravico do poznavanja zlasti namenov
obdelave osebnih podatkov, obdobja
obdelave, prejemnikov osebnih podatkov,
logike osebnih podatkov, ki se obdelujejo, 
in možnih posledic obdelave ter do 
pridobitve sporočila o tem. Ta pravica ne 
bi smela škodljivo vplivati na pravice in 
svoboščine drugih, vključno s poslovnimi 
skrivnostmi, kot so na primer uporabljeni 
algoritmi ter varnost omrežij in 
informacij, ali intelektualno lastnino, in 
predvsem na avtorske pravice, ki ščitijo 
programsko opremo. Vendar pa to ne sme 
povzročiti, da se posamezniku, na katerega 
se nanašajo osebni podatki, zavrnejo vse 
informacije.

Or. en

Predlog spremembe 487
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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 

(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, 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 fizičnih oseb. Vendar pa 
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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.

to ne sme povzročiti, da se posamezniku, 
na katerega se nanašajo osebni podatki, 
zavrnejo vse informacije.

Or. en

Predlog spremembe 488
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Predlog uredbe
Uvodna izjava 52

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(52) Upravljavec bi moral v kontekstu 
izdelka ali storitve, ki jo zagotavlja, ali 
drugače v okviru odnosa med 
upravljavcem in posameznikom, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, ter 
občutljivosti obdelovanih osebnih 
podatkov uporabiti vse primerne ukrepe za 
preverjanje istovetnosti posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki in ki 
zahteva dostop, zlasti v okviru spletnih 
storitev in spletnih identifikatorjev.
Upravljavec ne bi smel hraniti osebnih 
podatkov niti biti prisiljen, da jih zbira,
samo zato, da se lahko odzove na 
morebitno zahtevo.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 489
Alexander Alvaro
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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. 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.

Or. en

Obrazložitev

„Pravica biti pozabljen“ je pravica, ki jo ta uredba ne ureja. Z uporabo tega izraza je 
posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, obljubljena pravica, ki je v praksi ne 
morejo uveljavljati. Pravica do izbrisa mora biti čim trdnejša in mora upoštevati morebitne 
težave pri odstranjevanju osebnih podatkov z interneta. To bi bilo treba doseči z okrepitvijo 
pravice do izbrisa namesto z obljubljanjem neobstoječih pravic prek zavajajočih naslovov.
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Predlog spremembe 490
Sylvie Guillaume, Françoise Castex

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 do izbrisa“, 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.

Or. en

Predlog spremembe 491
Claude Moraes, Glenis Willmott
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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, zaradi javnega interesa na 
področju javnega zdravja, za obdelavo 
zdravstvenih podatkov v zdravstvene 
namene, za uveljavljanje pravice do 
svobode izražanja, kadar to zahteva zakon 
ali če obstaja razlog za omejitev obdelave 
podatkov namesto njihovega izbrisa.

Or. en

Obrazložitev

Pravica biti pozabljen se ne bi smela uveljavljati za osebne podatke v zvezi z zdravjem, kadar 
se ti podatki obdelujejo v zdravstvene namene iz člena 81(a). Za posameznika, na katerega se 
nanašajo podatki, je bistvenega pomena, da se vodi popolna zdravstvena evidenca, da bi bil 
deležen najustreznejše oskrbe in zdravljenja skozi vse življenje.
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Predlog spremembe 492
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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. 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.

Or. en

Predlog spremembe 493
Carmen Romero López
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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, 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. Kljub temu bi bilo treba 
posamezniku omogočiti, da v teh primerih 
in kadar prevladajo njegove temeljne 
svoboščine, pravice in interesi, uveljavlja 
pravico do ugovora zoper ustvarjanje 
povezav, kopij ali reprodukcij takih 
podatkov, če niso potrebne za te namene. 

Or. es

Obrazložitev

Odstopanja od pravice biti pozabljen vključujejo primere, ki so tipični za digitalno okolje, v 
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katerem lahko prenos teh podatkov prek interneta in iskalnikov posamezniku povzroči škodo, 
ki mu je ne bi bilo treba utrpeti. Razširjanje in splošni dostop sta omejena v primerih, v 
katerih prevladujejo temeljne svoboščine, pravice in interesi posameznika, če nista osrednji 
del argumenta, ki utemeljuje hrambo izvirnih podatkov.

Predlog spremembe 494
Sarah Ludford, Charles Tannock

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, v zdravstvene namene v skladu s 
členom 81, za uveljavljanje pravice do 
svobode izražanja, kadar to zahteva zakon 
ali če obstaja razlog za omejitev obdelave 
podatkov namesto njihovega izbrisa.

Or. en
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Obrazložitev

Zaradi skladnosti z besedilom člena 81.

Predlog spremembe 495
Anna Hedh, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

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 znanstvene namene, zaradi 
javnega interesa na področju javnega 
zdravja, za uveljavljanje pravice do 
svobode izražanja, kadar to zahteva zakon 
ali če obstaja razlog za omejitev obdelave 
podatkov namesto njihovega izbrisa.

Or. en
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Predlog spremembe 496
Sabine Verheyen, Axel Voss, Kinga Gál, Monika Hohlmeier

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 do izbrisa takih osebnih 
podatkov, kadar hramba takih podatkov ni 
v skladu s to uredbo. Posamezniki, na 
katere se nanašajo osebni podatki, bi 
morali imeti zlasti pravico do tega, da se 
njihovi osebni podatki izbrišejo in se več 
ne obdelujejo, kadar podatki niso več 
potrebni zaradi namenov, za katere so 
zbrani ali kako drugače obdelani, kadar so 
posamezniki preklicali svojo privolitev v 
obdelavo ali kadar nasprotujejo obdelavi 
osebnih podatkov, ki se nanje nanašajo, ali 
kadar obdelava njihovih osebnih podatkov 
kako drugače ni v skladu s to uredbo. Ta 
pravica je zlasti pomembna, kadar je 
posameznik, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, dal svojo privolitev kot 
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, v 
zdravstvene namene v skladu s členom 81, 
za uveljavljanje pravice do svobode 
izražanja, kadar to zahteva zakon ali če 
obstaja razlog za omejitev obdelave 
podatkov namesto njihovega izbrisa. Poleg 
tega se pravica do izbrisa ne bi smela 
uporabljati, če je hramba osebnih 
podatkov potrebna za izvajanje pogodbe s 
posameznikom, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, ali če v predpisih obstaja 
zahteva po hrambi teh podatkov ali zaradi 
preprečevanja finančnega kriminala.
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Predlog spremembe 497
Axel Voss, Seán Kelly, Véronique Mathieu Houillon, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi

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 do izbrisa takih osebnih 
podatkov, kadar hramba takih podatkov ni 
v skladu s to uredbo. Posamezniki, na 
katere se nanašajo osebni podatki, bi 
morali imeti zlasti pravico do tega, da se 
njihovi osebni podatki izbrišejo in se več 
ne obdelujejo, kadar podatki niso več 
potrebni zaradi namenov, za katere so 
zbrani ali kako drugače obdelani, kadar so 
posamezniki preklicali svojo privolitev v 
obdelavo ali kadar nasprotujejo obdelavi 
osebnih podatkov, ki se nanje nanašajo, ali 
kadar obdelava njihovih osebnih podatkov 
kako drugače ni v skladu s to uredbo. Ta 
pravica je zlasti pomembna, kadar je 
posameznik, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, dal svojo privolitev kot 
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, v 
zdravstvene namene v skladu s členom 81, 
za uveljavljanje pravice do svobode 
izražanja, kadar to zahteva zakon ali če 
obstaja razlog za omejitev obdelave 
podatkov namesto njihovega izbrisa. Poleg 
tega se pravica do izbrisa ne bi smela 
uporabljati, če je hramba osebnih 
podatkov potrebna za izvajanje pogodbe s 
posameznikom, na katerega se nanašajo 
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osebni podatki, ali če v predpisih obstaja 
zahteva po hrambi teh podatkov ali zaradi 
preprečevanja finančnega kriminala.

Or. en

Predlog spremembe 498
Axel Voss

Predlog uredbe
Uvodna izjava 53 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(53a) Posameznik, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, mora vedno 
imeti možnost, da splošno privoli v 
uporabo osebnih podatkov v zgodovinske, 
statistične in znanstvenoraziskovalne 
namene ter da privolitev kadar koli 
umakne.

Or. en

Obrazložitev

Splošna privolitev je potrebna za izvajanje raziskav na področjih medicine, ki se poleg drugih 
oblik opirajo na biobanke in tkivne banke. Biobanke so zbirke bioloških vzorcev in podatkov, 
zbranih v določenem obdobju, ki se uporabljajo za zdravstvene raziskave in diagnostiko. 
Možnost splošne privolitve, ki je na voljo posamezniku, na katerega se nanašajo osebni 
podatki, pri prvem srečanju z zdravnikom, omogoča raziskovalcem, da te podatke uporabijo, 
ne da bi jim bilo treba za vsako manjšo raziskavo pridobiti privolitev posameznika.

Predlog spremembe 499
Alexander Alvaro

Predlog uredbe
Uvodna izjava 54

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(54) Za okrepitev „pravice biti pozabljen“ 
v spletnem okolju bi morala biti pravica 
do izbrisa razširjena tako, da mora 

črtano
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upravljavec, ki je osebne podatke objavil, 
tretje osebe, ki take podatke obdelujejo, 
obvestiti, da posameznik, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, zahteva izbris 
morebitnih povezav do teh osebnih 
podatkov ali kopij osebnih podatkov. Da 
bi upravljavec zagotovil te informacije, 
mora glede podatkov, za objavo katerih je 
odgovoren, sprejeti vse primerne ukrepe, 
vključno s tehničnimi. Glede objave 
osebnih podatkov s strani tretje osebe se 
upravljavec šteje za odgovornega, če je 
odobril objavo s strani tretje osebe.

Or. en

Predlog spremembe 500
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Predlog uredbe
Uvodna izjava 54

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(54) Za okrepitev „pravice biti pozabljen“ 
v spletnem okolju bi morala biti pravica 
do izbrisa razširjena tako, da mora 
upravljavec, ki je osebne podatke objavil, 
tretje osebe, ki take podatke obdelujejo, 
obvestiti, da posameznik, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, zahteva izbris 
morebitnih povezav do teh osebnih 
podatkov ali kopij osebnih podatkov. Da 
bi upravljavec zagotovil te informacije, 
mora glede podatkov, za objavo katerih je 
odgovoren, sprejeti vse primerne ukrepe, 
vključno s tehničnimi. Glede objave 
osebnih podatkov s strani tretje osebe se 
upravljavec šteje za odgovornega, če je 
odobril objavo s strani tretje osebe.

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 501
Sylvie Guillaume, Françoise Castex

Predlog uredbe
Uvodna izjava 54

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(54) Za okrepitev „pravice biti pozabljen“ 
v spletnem okolju bi morala biti pravica do 
izbrisa razširjena tako, da mora 
upravljavec, ki je osebne podatke objavil, 
tretje osebe, ki take podatke obdelujejo, 
obvestiti, da posameznik, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, zahteva izbris 
morebitnih povezav do teh osebnih 
podatkov ali kopij osebnih podatkov. Da bi 
upravljavec zagotovil te informacije, mora 
glede podatkov, za objavo katerih je 
odgovoren, sprejeti vse primerne ukrepe, 
vključno s tehničnimi. Glede objave 
osebnih podatkov s strani tretje osebe se 
upravljavec šteje za odgovornega, če je 
odobril objavo s strani tretje osebe.

(54) Za okrepitev „pravice do izbrisa“ v 
spletnem okolju bi morala biti pravica do 
izbrisa razširjena tako, da mora 
upravljavec, ki je osebne podatke objavil, 
tretje osebe, ki take podatke obdelujejo, 
obvestiti, da posameznik, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, zahteva izbris 
morebitnih povezav do teh osebnih 
podatkov ali kopij osebnih podatkov. Da bi 
upravljavec zagotovil te informacije, mora 
glede podatkov, za objavo katerih je 
odgovoren, sprejeti vse primerne ukrepe, 
vključno s tehničnimi. Glede objave 
osebnih podatkov s strani tretje osebe se 
upravljavec šteje za odgovornega, če je 
odobril objavo s strani tretje osebe.

Or. en

Predlog spremembe 502
Jan Mulder

Predlog uredbe
Uvodna izjava 54

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(54) Za okrepitev „pravice biti pozabljen“ 
v spletnem okolju bi morala biti pravica do 
izbrisa razširjena tako, da mora 
upravljavec, ki je osebne podatke objavil, 
tretje osebe, ki take podatke obdelujejo,
obvestiti, da posameznik, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, zahteva izbris 
morebitnih povezav do teh osebnih 
podatkov ali kopij osebnih podatkov. Da bi 
upravljavec zagotovil te informacije, mora 
glede podatkov, za objavo katerih je 

(54) Za okrepitev „pravice biti pozabljen“ 
v spletnem okolju bi morala biti pravica do 
izbrisa razširjena tako, da mora 
upravljavec, ki je osebne podatke objavil,
kadar je mogoče in ob upoštevanju 
posebnih okoliščin, v katerih so bili 
podatki objavljeni, ter odgovornosti 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, in obdelovalca, izbrisati 
objavljene osebne podatke. Obdelovalec bi 
moral po možnosti obvestiti tretje osebe, ki 
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odgovoren, sprejeti vse primerne ukrepe, 
vključno s tehničnimi. Glede objave 
osebnih podatkov s strani tretje osebe se 
upravljavec šteje za odgovornega, če je 
odobril objavo s strani tretje osebe.

take podatke obdelujejo, da posameznik, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, 
zahteva izbris morebitnih povezav do teh 
osebnih podatkov ali kopij osebnih 
podatkov. Da bi upravljavec zagotovil te 
informacije, mora glede podatkov, za 
objavo katerih je odgovoren, sprejeti vse 
primerne ukrepe, vključno s tehničnimi.
Glede objave osebnih podatkov s strani 
tretje osebe se upravljavec šteje za 
odgovornega, če je odobril objavo s strani 
tretje osebe.

Or. en

Predlog spremembe 503
Carmen Romero López

Predlog uredbe
Uvodna izjava 54

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(54) Za okrepitev „pravice biti pozabljen“ 
v spletnem okolju bi morala biti pravica do 
izbrisa razširjena tako, da mora 
upravljavec, ki je osebne podatke objavil, 
tretje osebe, ki take podatke obdelujejo, 
obvestiti, da posameznik, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, zahteva izbris 
morebitnih povezav do teh osebnih 
podatkov ali kopij osebnih podatkov. Da bi 
upravljavec zagotovil te informacije, mora 
glede podatkov, za objavo katerih je 
odgovoren, sprejeti vse primerne ukrepe, 
vključno s tehničnimi. Glede objave 
osebnih podatkov s strani tretje osebe se 
upravljavec šteje za odgovornega, če je 
odobril objavo s strani tretje osebe.

(54) Za okrepitev „pravice biti pozabljen“ 
v spletnem okolju bi morala biti pravica do 
izbrisa razširjena tako, da mora 
upravljavec, ki je osebne podatke objavil, 
tretje osebe, ki take podatke obdelujejo, 
obvestiti, da posameznik, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, zahteva izbris 
morebitnih povezav do teh osebnih 
podatkov ali kopij osebnih podatkov. Da bi 
upravljavec zagotovil te informacije, mora 
glede podatkov, za objavo katerih je 
odgovoren, sprejeti vse primerne ukrepe, 
vključno s tehničnimi. Če so bili ukrepi 
upravljavca neučinkoviti ali če je 
upravljavec izginil ali prenehal obstajati 
ali pa posameznik, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, ne more 
navezati stika z njim, bi moral biti zadevni 
posameznik upravičen, da od tretje osebe 
zahteva izbris kakršne koli povezave do 
podatkov ali do njihovih kopij ali 
reprodukcij. Glede objave osebnih 
podatkov s strani tretje osebe se 
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upravljavec šteje za odgovornega, če je 
odobril objavo s strani tretje osebe.

Or. es

Obrazložitev

Kadar posameznik ne more uveljavljati pravice biti pozabljen pri upravljavcu, bi moral imeti 
možnost, da se obrne neposredno na tretjo osebo, ki obdeluje njegove osebne podatke.

Predlog spremembe 504
Louis Michel

Predlog uredbe
Uvodna izjava 55

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Predlog spremembe 505
Jan Mulder
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 55

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(55) Za okrepitev nadzora nad lastnimi 
podatki in pravice do dostopa bi morali 
imeti posamezniki, na katere se nanašajo 
osebni podatki, pravico, da v primerih, 
kadar so osebni podatki obdelani z 
elektronskimi sredstvi 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.
Upravljavce podatkov bi bilo treba 
spodbuditi k razvoju interoperabilnih 
oblik, ki omogočajo prenosljivost 
podatkov. 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. en

Obrazložitev

Potrošnikom bi bilo treba olajšati prenos podatkov z enega obdelovalca/upravljavca na 
drugega. Tako bi se povečala konkurenca.

Predlog spremembe 506
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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 

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

osebni podatki, pravico, da v primerih, 
kadar so osebni podatki obdelani z 
elektronskimi sredstvi ter v strukturirani, 
prosto dostopni, interoperabilni in po 
možnosti odprtokodni 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.
Ponudniki storitev informacijske družbe 
za zagotavljanje svojih storitev ne bi smeli 
zahtevati prenosa teh podatkov. Družabna 
omrežja bi bilo treba čim bolj spodbujati k 
hrambi podatkov na način, ki omogoča 
učinkovito prenosljivost podatkov za 
posameznike, na katere se nanašajo osebni 
podatki.

Or. en

Predlog spremembe 507
Françoise Castex

Predlog uredbe
Uvodna izjava 56

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(56) V primerih, v katerih se lahko osebni 
podatki zakonito obdelujejo zaradi zaščite 
življenjskih interesov posameznika ali 
zaradi javnega interesa, izvajanja javne 
oblasti ali zaradi pravnih interesov 
upravljavca, bi moral imeti vsak 
posameznik, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, pravico do ugovora glede 
obdelave vseh podatkov, ki so z njim 
povezani. Upravljavec bi moral dokazati, 
da njegovi pravni interesi prevladujejo nad 
interesi ali temeljnimi pravicami in 
svoboščinami posameznika, na katerega se 
nanašajo osebni podatki.

(56) V primerih, v katerih se lahko osebni 
podatki zakonito obdelujejo zaradi zaščite 
življenjskih interesov posameznika ali 
zaradi javnega interesa ali zaradi izvajanja 
javne oblasti, bi moral imeti vsak 
posameznik, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, pravico do ugovora glede 
obdelave vseh podatkov, ki so z njim 
povezani. Upravljavec bi moral dokazati, 
da njegovi pravni interesi prevladujejo nad 
interesi ali temeljnimi pravicami in 
svoboščinami posameznika, na katerega se 
nanašajo osebni podatki.
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Or. en

Obrazložitev

Da bi se ponovno vzpostavilo ravnovesje med upravljavcem podatkov in posameznikom, na 
katerega se podatki nanašajo, bi bilo treba vedno omogočati ugovor obdelavi podatkov na 
podlagi pravnega interesa, namesto da je ugovor odvisen od posebnega položaja zadevnega 
posameznika.

Predlog spremembe 508
Cornelia Ernst

Predlog uredbe
Uvodna izjava 57

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(57) Kadar se osebni podatki obdelujejo v 
poseben namen ali več posebnih 
namenov, bi moral imeti posameznik, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, 
pravico, da taki obdelavi ugovarja vnaprej,
brezplačno in na način, ki ga je mogoče 
enostavno in učinkovito uveljavljati. Če je 
bila privolitev prvotno uporabljena kot 
pravno utemeljen namen obdelave, bi 
moral upravljavec redno seznanjati 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, o njegovih pravicah v 
skladu s členi 15, 17, 18 in 19.

Or. en

Predlog spremembe 509
Françoise Castex

Predlog uredbe
Uvodna izjava 57

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(57) Kadar se osebni podatki obdelujejo
zaradi neposrednega trženja, bi moral 
imeti posameznik, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, pravico, da taki obdelavi 

(57) Kadar se osebni podatki obdelujejo na 
podlagi pravnih interesov upravljavca 
podatkov, bi moral imeti posameznik, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, 
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ugovarja brezplačno in na način, ki ga je 
mogoče enostavno in učinkovito 
uveljavljati.

pravico, da taki obdelavi ugovarja vnaprej,
brezplačno in na način, ki ga je mogoče 
enostavno in učinkovito uveljavljati.

Or. en

Obrazložitev

Okrepiti je treba pravico do ugovora zoper vse vrste obdelave podatkov, ki temeljijo na 
pravnih interesih, in v skladu z novo uvodno izjavo 39a, ki izključuje neposredno trženje kot 
pravni interes.

Predlog spremembe 510
Dimitrios Drucas (Dimitrios Droutsas)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 57

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(57) Kadar se osebni podatki obdelujejo v 
poseben namen ali več posebnih 
namenov, bi moral imeti posameznik, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, 
pravico, da taki obdelavi ugovarja vnaprej,
brezplačno in na način, ki ga je mogoče 
enostavno in učinkovito uveljavljati.

Or. en

Predlog spremembe 511
Nathalie Griesbeck

Predlog uredbe
Uvodna izjava 57 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(57a) Seznami izvzetij so sestavljeni iz 
imen oseb, ki so izrazile željo, da ne želijo 
prejemati oglaševalskih ali ciljno 
usmerjenih komercialnih sporočil, 
upravljajo pa jih strokovne organizacije 
ali združenja potrošnikov. Javni organi bi 
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morali podjetja odločno spodbujati k 
uporabi teh seznamov. V okviru uporabe 
osebnih podatkov zaradi neposrednega 
trženja bi moral biti potrošnik vedno 
seznanjen s tem, ali je zadevno podjetje 
zavezano uporabi seznama izvzetij. 
Informacije bi morale vključevati 
podrobnosti o namenu seznama in 
postopku za vpis v seznam.

Or. fr

Obrazložitev

Seznami izvzetij so lahko še posebej učinkovito orodje neposrednega trženja. Vendar so še 
vedno precej nepoznani. Spodbujati bi bilo treba večjo uporabo teh seznamov.

Predlog spremembe 512
Alexander Alvaro

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) Posameznik, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, bi smel biti predmet 
ukrepa, ki temelji na oblikovanju profilov, 
le, če obdelava temelji na razlogih za 
zakonito obdelavo in se opira na 
zakonodajo Unije ali zakonodajo držav 
članic, ki določa tudi ustrezne ukrepe za 
zaščito pravnih interesov posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki. 
Vsaka fizična oseba bi morala imeti 
pravico ugovarjati temu, da bi bila
predmet ukrepov, ki temeljijo na 
oblikovanju profilov.

Or. en
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Predlog spremembe 513
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon

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 in pravna oseba bi 
morala imeti pravico, da ni predmet 
ukrepa, ki temelji na oblikovanju profilov s 
samodejno obdelavo in ki ima pravne 
učinke v zvezi s fizično ali pravno 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 ali pravno 
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 514
Louis Michel

Predlog uredbe
Uvodna izjava 58
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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
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 515
Sabine Verheyen, Axel Voss, Monika Hohlmeier

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 

(58) Vsaka fizična in pravna oseba bi 
morala imeti pravico, da ni predmet 
ukrepa, ki temelji na oblikovanju profilov s 
samodejno obdelavo in ki ima pravne 
učinke v zvezi s fizično ali pravno osebo 
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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.

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 ali pravno 
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 516
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Predlog uredbe
Uvodna izjava 59

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(59) Omejitve posebnih načel in pravic do 
obveščenosti, dostopa, popravka in izbrisa 
ali pravice do prenosljivosti podatkov, 
pravice do ugovora, ukrepov, ki temeljijo 
na oblikovanju profilov, sporočanja o 
kršitvi varnosti osebnih podatkov 
posamezniku, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, in določenih s tem 
povezanih obveznosti upravljavcev se 
lahko uvedejo z zakonodajo Unije ali 
zakonodajo držav članic, če je to v 
demokratični družbi potrebno in 
sorazmerno zaradi zaščite javne varnosti,

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

med drugim zaradi zaščite človeškega 
življenja, zlasti pri odzivu na naravne 
nesreče ali nesreče, ki jih povzroči človek, 
preprečevanja, preiskovanja in pregona
določenih kaznivih dejanj ali kršitev etike 
za zakonsko urejene poklice, drugih
posebnih in natančno opredeljenih javnih 
interesov Unije ali države članice ali 
varstva posameznika, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, oziroma pravic in 
svoboščin drugih. Te omejitve morajo biti 
skladne z zahtevami iz Listine Evropske 
unije o temeljnih pravicah in Evropske 
konvencije o varstvu človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin.

Or. en

Predlog spremembe 517
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Predlog uredbe
Uvodna izjava 59

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(59) Omejitve posebnih načel in pravic do 
obveščenosti, dostopa, popravka in izbrisa
ali pravice do prenosljivosti podatkov, 
pravice do ugovora, ukrepov, ki temeljijo 
na oblikovanju profilov, sporočanja o 
kršitvi varnosti osebnih podatkov 
posamezniku, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, in določenih s tem 
povezanih obveznosti upravljavcev se 
lahko uvedejo z zakonodajo Unije ali 
zakonodajo držav članic, če je to v 
demokratični družbi potrebno in 
sorazmerno zaradi zaščite javne varnosti,
vključno z zaščito človeškega življenja, 
zlasti pri odzivu na naravne nesreče ali 
nesreče, ki jih povzroči človek, 
preprečevanja, preiskovanja in pregona 
kaznivih dejanj ali kršitev etike za 
zakonsko urejene poklice, drugih javnih 

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

pomembnih gospodarskih ali finančnih 
interesov Unije ali države članice ali 
varstva posameznika, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, oziroma pravic in 
svoboščin drugih. Te omejitve morajo biti 
skladne z zahtevami iz Listine Evropske 
unije o temeljnih pravicah in Evropske 
konvencije o varstvu človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin.

Or. en

Predlog spremembe 518
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Predlog uredbe
Uvodna izjava 60

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(60) Za zagotovitev odgovornosti bi bilo 
treba uvesti 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.

Or. en

Predlog spremembe 519
Alexander Alvaro

Predlog uredbe
Uvodna izjava 61

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(61) Varstvo pravic in svoboščin 
posameznikov, na katere se nanašajo 
osebni podatki, pri obdelavi osebnih 
podatkov zahteva, da se sprejmejo ustrezni 

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

tehnični in organizacijski ukrepi, tako med 
načrtovanjem obdelave kot med samo 
obdelavo, in tako zagotovi, da so zahteve iz 
te uredbe izpolnjene. Za zagotovitev in 
dokaz skladnosti s to uredbo bi moral 
upravljavec dosledno spoštovati 
avtonomne odločitve posameznikov, na 
katere se nanašajo osebni podatki, sprejeti 
notranje politike in izvesti ustrezne ukrepe, 
ki izpolnjujejo zlasti načeli vgrajenega 
varstva podatkov.

Or. en

Predlog spremembe 520
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Predlog uredbe
Uvodna izjava 61

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(61) Da bi izpolnili pričakovanja 
potrošnikov in podjetij glede varstva
pravic in svoboščin posameznikov, na 
katere se nanašajo osebni podatki, bi 
morali pri obdelavi osebnih podatkov
sprejeti ustrezne organizacijske ukrepe, 
tako med načrtovanjem obdelave kot med 
samo obdelavo, in tako zagotoviti, da so 
zahteve iz te uredbe izpolnjene. Spodbujati 
bi bilo treba ukrepe, katerih cilj je 
povečati obveščenost potrošnikov in 
olajšati njihovo odločanje, in sicer na 
podlagi sodelovanja s panogo in v prid 
inovativnim rešitvam, proizvodom in 
storitvam.

Or. en

Obrazložitev

Način vključevanja varstva zasebnosti in podatkov v notranje postopke mora ostati prožen in
omogočati prilagajanje. Koncept vgrajene zasebnosti mora biti tehnološko nevtralen, ne sme 
vpeljevati določene tehnologije ali operativnih nalog niti prispevati k razlikovanju med IKT in 
drugimi sektorji.
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Predlog spremembe 521
Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho

Predlog uredbe
Uvodna izjava 61 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(61a) Za izvajanje te uredbe je treba 
vzpostaviti strukturiran dialog s panogo. 
Panoga bi morala prevzeti svoj del 
odgovornosti za oblikovanje inovativnih 
rešitev, proizvodov in storitev, namenjenih 
krepitvi zaščitnih ukrepov na področju 
varstva osebnih podatkov, zlasti za otroke, 
na primer s kodeksi ravnanja in 
mehanizmi spremljanja. Prizadevanja za 
samoregulacijo ne izvzemajo panoge iz 
uporabe te uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 522
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Predlog uredbe
Uvodna izjava 62

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 523
Louis Michel

Predlog uredbe
Uvodna izjava 62

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 524
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál

Predlog uredbe
Uvodna izjava 62

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 525
Axel Voss

Predlog uredbe
Uvodna izjava 62 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(62a) Izmenjave podatkov med 
odgovornim subjektom in pogodbenim 
izvajalcem obdelave podatke se ne štejejo 
za sporočanje podatkov, za katerega 
veljajo dodatni pogoji dopustnosti iz 
Uredbe. Skupna odgovornost, ki izhaja iz
pogodbenega dogovora, in tako 
vzpostavljena enotna raven varstva 
zagotavljata previdno ravnanje z osebnimi 
podatki. Odgovorni subjekti in pogodbeni 
izvajalci obdelave podatke se torej ne bi 
smeli šteti za prejemnike.

Or. de

Predlog spremembe 526
Cornelia Ernst

Predlog uredbe
Uvodna izjava 63

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(63) Kadar upravljavec, ki nima sedeža v 
Uniji, obdeluje osebne podatke 
posameznikov, na katere se nanašajo 
osebni podatki in ki stalno prebivajo v 
Uniji, ter se dejavnosti obdelave 
upravljavca nanašajo na nudenje blaga ali 
storitev takim posameznikom ali na 
spremljanje posameznikov, bi moral 
upravljavec imenovati predstavnika, razen 
če je sedež upravljavca v tretji državi, ki 
zagotavlja ustrezno raven varstva, oziroma 
je upravljavec podjetje, ki obdeluje osebne 
podatke manj kot 500 posameznikov, na 
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takim posameznikom blago ali storitve 
nudi samo občasno. Predstavnik bi moral 
delovati v imenu upravljavca in nanj se 
lahko obrne kateri koli nadzorni organ.

katere se nanašajo osebni podatki, ali 
javni organ, pri čemer upravljavec takim 
posameznikom blago ali storitve nudi samo 
občasno. Predstavnik bi moral delovati v 
imenu upravljavca in nanj se lahko obrne 
kateri koli nadzorni organ.

Or. en

Predlog spremembe 527
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Predlog uredbe
Uvodna izjava 63

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 528
Jan Mulder

Predlog uredbe
Uvodna izjava 65
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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) Vsak upravljavec in obdelovalec bi 
moral biti zavezan sodelovanju z 
nadzornim organom. Za dokaz skladnosti 
s to uredbo bi moral upravljavec ali 
obdelovalec dokumentirati postopke
obdelave, če se izvaja eden od postopkov 
obdelave iz člena 33(2); upravljavec ali
obdelovalec bi moral na zahtevo organa za 
varstvo podatkov omogočiti dostop do 
dokumentacije, da bi tako lahko služila 
spremljanju teh postopkov obdelave.

Or. en

Obrazložitev

Za zagotavljanje informacij na zahtevo organa za varstvo podatkov ali posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, je odgovoren upravljavec ali obdelovalec. Zato ta 
uredba ne bi smela biti preveč predpisovalna, prav tako ne bi smela zahtevati dokumentiranja 
vseh postopkov obdelave. Za omogočanje dostopa do dokumentacije, če je to potrebno, je 
odgovoren obdelovalec ali upravljavec.

Predlog spremembe 529
Wim van de Camp

Predlog uredbe
Uvodna izjava 65

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(65) Za dokaz skladnosti s to uredbo bi 
moral upravljavec dokumentirati postopke
obdelave, ki na podlagi ocene tveganja 
vključujejo visoko stopnjo tveganja za 
temeljne pravice posameznikov, na katere 
se nanašajo osebni podatki, zlasti za 
njihovo pravico do zasebnosti. Vsak 
upravljavec bi moral biti zavezan k 
sodelovanju z nadzornimi organi in jim na 
zahtevo omogočiti dostop do te 
dokumentacije, da bi tako lahko služila 
spremljanju postopkov obdelave. Vsak 
obdelovalec bi moral upravljavcu 
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zagotoviti vse informacije, ki jih potrebuje 
za izpolnitev obveznosti iz te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

This amendment matches the amendments to Article 28. The Regulation removes 
administrative burdens of Directive 95/46, such as notification of data processing to the 
supervisory authority. However, it replaces those with costly mandatory compliance burdens. 
Such compliance burdens should are only justifiable for high-risk data processing. Similar 
Directive 95/46, the Regulation should have exemptions from such burdens. However, the size 
of organizations is not the right criterion for such exemptions. Exemptions should be risk-
based. Data processors should only have derivative obligations with respect to documentation 
of data processing. Therefore, they should be required to provide all information necessary 
for the controller to meet his obligations under this Regulation.

Predlog spremembe 530
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Predlog uredbe
Uvodna izjava 65

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 531
Louis Michel

Predlog uredbe
Uvodna izjava 65
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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 hraniti opis postopkov
obdelave, za katere je pristojen. Vsak 
upravljavec bi moral biti zavezan k 
sodelovanju z nadzornimi organi in jim na 
zahtevo omogočiti dostop do te 
dokumentacije, da bi tako lahko služila 
spremljanju postopkov obdelave.

Or. en

Predlog spremembe 532
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Lara Comi, Kinga Gál, Monika Hohlmeier

Predlog uredbe
Uvodna izjava 65

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 533
Csaba Sógor

Predlog uredbe
Uvodna izjava 66

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(66) Za ohranitev varnosti in preprečitev 
obdelave s kršitvijo te uredbe bi moral 

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

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

Or. hu

Predlog spremembe 534
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Predlog uredbe
Uvodna izjava 66

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 535
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Predlog uredbe
Uvodna izjava 66

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(66) Za ohranitev varnosti in preprečitev 
obdelave, ki krši to uredbo, bi moral 
upravljavec oceniti tveganje, povezano z 
obdelavo, in izvesti ukrepe za ublažitev 
tega tveganja. Ti ukrepi bi morali 
zagotoviti ustrezno raven varnosti ob 
upoštevanju najsodobnejše tehnologije in 
stroškov njihovega izvajanja glede na 
tveganja in na naravo osebnih podatkov, ki 
jih je treba varovati.

Or. en

Predlog spremembe 536
Jan Mulder

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 

(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 obvestiti nadzorni organ.
Za to bi moral biti odgovoren upravljavec.
Posameznike, pri katerih bi take kršitve 
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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.

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

Obrazložitev

Upravljavci kršitve varnosti podatkov ne ugotovijo vedno v določenem obdobju. Pomembno 
je, da je organ za varstvo podatkov o tem nemudoma obveščen in da lahko obdelovalec ali 
upravljavec pokaže, kako je ukrepal po ugotovitvi kršitve varnosti osebnih podatkov.

Predlog spremembe 537
Axel Voss

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

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

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

Or. en
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Obrazložitev

Iz mnenja odbora ITRE.

Predlog spremembe 538
Dimitrios Drucas (Dimitrios Droutsas)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 67

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(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 
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 
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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.

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 539
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 
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 

(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 škodljivo 
vpliva na osebne podatke ali zasebnost 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, o tej kršitvi nemudoma, po 
možnosti v 72 urah, obvestiti nadzorni 
organ. Če nadzornega organa ni mogoče
obvestiti v 72 urah, je treba obvestilu 
priložiti pojasnilo razlogov za zamudo.
Posameznike, pri katerih bi podobne
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 
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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.

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 540
Csaba Sógor

Predlog uredbe
Uvodna izjava 67

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

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. hu

Obrazložitev

Če bi bilo predvideno število ur, bi bilo izvajanje in izpolnjevanje določbe v nekaterih 
primerih težavno. 72 ur bi bil predolg rok, saj bi lahko v nekaterih primerih pomenil tri 
delovne dni. En delovni dan bi bil torej ustrezen rok za takojšnje ukrepanje.

Predlog spremembe 541
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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,

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

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 542
Alexander Alvaro

Predlog uredbe
Uvodna izjava 70

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(70) Direktiva 95/46/ES je določala 
splošno obveznost glede obveščanja 

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

nadzornih organov o obdelavi osebnih 
podatkov. Ta obveznost je prinesla upravna 
in finančna bremena, ni pa v vseh primerih 
pripomogla k izboljšanju varstva osebnih 
podatkov. Zato bi bilo treba tako 
nerazlikovalno splošno obveznost 
obveščanja odpraviti.

Or. en

Obrazložitev

Ker uvodna izjava 70 upravičeno omenja, da splošna obveznost glede obveščanja nadzornih 
organov o obdelavi osebnih podatkov prinaša upravna in finančna bremena. je ne bi smeli 
nadomestiti s podobno obveznostjo. Bolje bi bilo, če bi se upravljavci podatkov udeleževali 
posvetovanj in pripravljali natančne ocene učinka, ki jih treba zagotoviti nadzornemu organu 
le na njegovo zahtevo.

Predlog spremembe 543
Jan Mulder

Predlog uredbe
Uvodna izjava 70

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(70) Direktiva 95/46/ES je določala 
splošno obveznost glede obveščanja 
nadzornih organov o obdelavi osebnih 
podatkov. Ta obveznost je prinesla upravna 
in finančna bremena, ni pa v vseh primerih 
pripomogla k izboljšanju varstva osebnih 

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

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

Or. en

Predlog spremembe 544
Wim van de Camp

Predlog uredbe
Uvodna izjava 70

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(70) Direktiva 95/46/ES je določala 
splošno obveznost glede obveščanja 
nadzornih organov o obdelavi osebnih 
podatkov. Ta obveznost je prinesla upravna 
in finančna bremena, ni pa v vseh primerih 
pripomogla k izboljšanju varstva osebnih 
podatkov. Zato bi bilo treba tako 
nerazlikovalno splošno obveznost 
obveščanja odpraviti ter nadomestiti z 
učinkovitimi postopki in mehanizmi, ki se 
namesto tega osredotočajo na tiste 
postopke obdelave, ki bodo zaradi svoje 
narave, obsega ali namenov verjetno 
predstavljali posebno nevarnost za pravice 

(70) Direktiva 95/46/ES je določala 
splošno obveznost glede obveščanja 
nadzornih organov o obdelavi osebnih 
podatkov, kar je državam članicam 
omogočilo izvzetje obdelave, ki verjetno ne 
bi pomenila tveganja za posameznike, na 
katere se nanašajo osebni podatki, iz te 
obveznosti. Ta obveznost je prinesla 
upravna in finančna bremena, ni pa v vseh 
primerih pripomogla k izboljšanju varstva 
osebnih podatkov. Zato bi bilo treba tako 
nerazlikovalno splošno obveznost 
obveščanja odpraviti ter nadomestiti z 
učinkovitimi postopki in mehanizmi, ki se 
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in svoboščine posameznikov, na katere se 
nanašajo osebni podatki. V takih primerih 
bi moral upravljavec ali obdelovalec pred 
obdelavo izvesti oceno učinka o varstvu 
podatkov, ki bi morala obsegati zlasti 
načrtovane ukrepe, zaščitne ukrepe in 
mehanizme za zagotavljanje varstva 
osebnih podatkov in za dokazovanje 
skladnosti s to uredbo.

namesto tega osredotočajo na tiste 
postopke obdelave, ki bodo zaradi svoje 
narave, obsega ali namenov verjetno 
predstavljali visoko stopnjo nevarnosti za 
pravice in svoboščine posameznikov, na 
katere se nanašajo osebni podatki. V takih 
primerih bi moral upravljavec pred 
obdelavo izvesti oceno učinka na
zasebnost, ki bi morala obsegati zlasti 
načrtovane ukrepe, zaščitne ukrepe in 
mehanizme za zagotavljanje varstva 
osebnih podatkov in za dokazovanje 
skladnosti s to uredbo.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je skladen s predlogom spremembe k členu 33 in predlaganim 
pristopom, ki temelji na tveganju. Poleg tega vsebuje sklicevanje na možnost izvzetja 
obdelave z nizko stopnjo tveganja iz obveznosti obveščanja v skladu s členom 18 
Direktive 95/46/ES. Predlog Komisije ni vseboval takšne izjeme. Predlagan pristop, ki temelji 
na tveganju, zlasti predlogi sprememb k členoma 28 in 33, ponovno uvaja to izvzetje.

Predlog spremembe 545
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Predlog uredbe
Uvodna izjava 70

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(70) Direktiva 95/46/ES je določala 
splošno obveznost glede obveščanja 
nadzornih organov o obdelavi osebnih 
podatkov. Ta obveznost je prinesla upravna 
in finančna bremena, ni pa v vseh primerih 
pripomogla k izboljšanju varstva osebnih 
podatkov. Zato bi bilo treba tako 
nerazlikovalno splošno obveznost 
obveščanja odpraviti ter nadomestiti z 
učinkovitimi postopki in mehanizmi, ki se 
namesto tega osredotočajo na tiste 
postopke obdelave, ki bodo zaradi svoje 
narave, obsega ali namenov verjetno 
predstavljali posebno nevarnost za pravice 

(70) Direktiva 95/46/ES je določala 
splošno obveznost glede obveščanja 
nadzornih organov o obdelavi osebnih 
podatkov. Ta obveznost je prinesla upravna 
in finančna bremena, ni pa v vseh primerih 
pripomogla k izboljšanju varstva osebnih 
podatkov. Zato bi bilo treba tako 
nerazlikovalno splošno obveznost 
obveščanja odpraviti.
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in svoboščine posameznikov, na katere se 
nanašajo osebni podatki. V takih primerih 
bi moral upravljavec ali obdelovalec pred 
obdelavo izvesti oceno učinka o varstvu 
podatkov, ki bi morala obsegati zlasti 
načrtovane ukrepe, zaščitne ukrepe in 
mehanizme za zagotavljanje varstva 
osebnih podatkov in za dokazovanje 
skladnosti s to uredbo.

Or. en

Predlog spremembe 546
Alexander Alvaro

Predlog uredbe
Uvodna izjava 71

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(71) To bi moralo veljati zlasti za 
novoustanovljene obsežne zbirke, ki so 
namenjene obdelavi precejšnje količine 
osebnih podatkov na regionalni, 
nacionalni ali nadnacionalni ravni in ki 
bi lahko vplivale na številne posameznike, 
na katere se nanašajo osebni podatki.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 547
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Predlog uredbe
Uvodna izjava 71

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(71) To bi moralo veljati zlasti za 
novoustanovljene obsežne zbirke, ki so 
namenjene obdelavi precejšnje količine 
osebnih podatkov na regionalni, 
nacionalni ali nadnacionalni ravni in ki 
bi lahko vplivale na številne posameznike, 

črtano
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na katere se nanašajo osebni podatki.

Or. en

Predlog spremembe 548
Alexander Alvaro

Predlog uredbe
Uvodna izjava 71 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(71a) Upravljavci bi se morali 
osredotočati na varstvo osebnih podatkov 
skozi njihov celotni življenjski cikel, od 
zbiranja do obdelave in izbrisa, tako da bi 
že od začetka vlagali v okvir za trajnostno 
upravljanje podatkov, na podlagi katerega 
bi razvili celovit mehanizem skladnosti.

Or. en

Predlog spremembe 549
Alexander Alvaro

Predlog uredbe
Uvodna izjava 71 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(71b) Vsak upravljavec podatkov bi moral 
najprej izvesti analizo tveganja postopkov 
obdelave podatkov, v kateri bi analiziral 
posebna tveganja za pravice in svoboščine 
posameznikov, na katere se nanašajo 
osebni podatki, glede na njihovo naravo, 
področje uporabe ali namene, ter ocenil, 
katere obveznosti iz te uredbe je treba 
izpolniti. Analizo tveganja bi bilo treba 
posodobiti, kadar bi se spremenilo katero 
koli od navedenih meril, prav tako pa bi jo 
bilo treba dokumentirati, če rezultati ne bi 
zahtevali izvedbe ocene učinka obdelave 
podatkov.
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Or. en

Predlog spremembe 550
Alexander Alvaro

Predlog uredbe
Uvodna izjava 71 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(71c) Ocene učinka so temeljno jedro 
vsakega okvira za trajnostno varstvo 
podatkov, saj zagotavljajo, da se podjetja 
že v začetku zavedajo vseh morebitnih 
posledic svojih postopkov obdelave 
podatkov. Če so ocene učinka temeljite, se 
lahko bistveno zmanjša verjetnost 
kakršnih koli kršitev varnosti osebnih 
podatkov ali postopkov, ki posegajo v 
zasebnost. Zato bi morale ocene učinka 
na varstvo podatkov upoštevati celotni 
življenjski cikel upravljanja osebnih 
podatkov, od zbiranja do obdelave in 
izbrisa, ter bi morale natančno opisovati 
predvidene postopke obdelave, tveganja za 
pravice in svoboščine posameznikov, na 
katere se nanašajo osebni podatki, ukrepe, 
predvidene za obvladovanje tveganj, 
zaščitne ukrepe, varnostne ukrepe ter 
mehanizme za zagotavljanje skladnosti s 
to uredbo.

Or. en

Predlog spremembe 551
Cornelia Ernst

Predlog uredbe
Uvodna izjava 72

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(72) V nekaterih okoliščinah je razumno in 
gospodarno, da je predmet ocene učinka o 

(72) V nekaterih okoliščinah je potrebno, 
da je predmet ocene učinka na varstvo
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varstvu podatkov obširnejši in ne obsega 
samo enega projekta, na primer kadar 
nameravajo javni organi vzpostaviti 
skupno platformo za uporabo ali obdelavo 
ali kadar namerava več upravljavcev uvesti 
skupno aplikacijo ali okolje za obdelavo v 
celotnem industrijskem sektorju ali 
njegovem delu ali za horizontalno 
dejavnost v široki rabi.

podatkov obširnejši in ne obsega samo 
enega projekta, na primer kadar 
nameravajo javni organi vzpostaviti 
skupno platformo za uporabo ali obdelavo 
ali kadar namerava več upravljavcev uvesti 
skupno aplikacijo ali okolje za obdelavo v 
celotnem industrijskem sektorju ali 
njegovem delu ali za horizontalno 
dejavnost v široki rabi.

Or. en

Predlog spremembe 552
Louis Michel

Predlog uredbe
Uvodna izjava 74

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en



AM\926396SL.doc 143/173 PE504.340v01-00

SL

Predlog spremembe 553
Cornelia Ernst

Predlog uredbe
Uvodna izjava 74

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 554
Wim van de Camp

Predlog uredbe
Uvodna izjava 74

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(74) Kadar ocena učinka o varstvu
podatkov pokaže, da je s postopki obdelave 
povezana visoka raven posebnih tveganj za 
pravice in svoboščine posameznikov, na 
katere se nanašajo osebni podatki, na 
primer izključevanje posameznikov iz 
pravice, ali na podlagi uporabe posebnih 

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

pravice, bi moral upravljavec 
dokumentirati oceno učinka na zasebnost 
in jo na zahtevo nadzornega organa 
predložiti slednjemu. Z nadzornim 
organom bi se bilo treba posvetovati med 
pripravo bodisi ukrepa nacionalnega 
parlamenta bodisi ukrepa, temelječega na 
takem zakonodajnem ukrepu, ki 
opredeljuje naravo obdelave in predpisuje 
ustrezne zaščitne ukrepe.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je skladen s predlogom spremembe k členu 34.

Predlog spremembe 555
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Predlog uredbe
Uvodna izjava 74

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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



AM\926396SL.doc 145/173 PE504.340v01-00

SL

naravo obdelave in predpisuje ustrezne 
zaščitne ukrepe.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 556
Alexander Alvaro

Predlog uredbe
Uvodna izjava 74 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(74a) Ocene učinka so lahko koristne le, 
če podjetja zagotovijo, da so usklajene z 
obljubami, ki so bile v teh ocenah prvotno 
zastavljene. Zato bi morali upravljavci 
podatkov izvajati redne preglede 
skladnosti z varstvom podatkov za 
dokazovanje skladnosti vzpostavljenih 
mehanizmov za obdelavo podatkov z 
zagotovili iz ocene učinka na varstvo 
podatkov. Ocena učinka bi morala tudi 
dokazati sposobnost upravljavca 
podatkov, da upošteva samostojne 
odločitve posameznikov, na katere se 
nanašajo osebni podatki. Če se pri 
pregledu ugotovijo neskladnosti, jih mora 
ocena učinka poudariti in predložiti 
priporočila o tem, kako doseči popolno 
usklajenost.

Or. en

Predlog spremembe 557
Axel Voss
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 74 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(74a) Organizacija ali uradna oseba za 
varstvo podatkov spremlja obdelavo 
osebnih podatkov, ki jo izvajata 
upravljavec in obdelovalec, da bi jima 
lahko svetovala o skladnosti s to uredbo; 
pri tem bi moral upravljavec ali 
obdelovalec prispevati k zagotavljanju, da 
postopki obdelave zelo verjetno ne bodo 
škodljivo vplivali na pravice in svoboščine 
posameznikov, na katere se osebni podatki 
nanašajo.

Or. en

Predlog spremembe 558
Axel Voss

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(74b) Organizacije ali uradne osebe za 
varstvo podatkov delujejo neodvisno, kar 
pomeni, da ne prejemajo navodil v zvezi z 
izvajanjem njihove funkcije kot organov 
za varstvo podatkov. Organizacija za 
varstvo podatkov ali uradna oseba za 
varstvo podatkov bi morala poročati 
neposredno upravi upravljavca ali 
obdelovalca.

Or. en

Obrazložitev

Uvodna izjava se sklicuje na odstavek 2 člena 36.
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Predlog spremembe 559
Cornelia Ernst

Predlog uredbe
Uvodna izjava 75

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(75) Kadar se obdelava izvaja v javnem 
sektorju ali kadar v zasebnem sektorju 
obdelavo izvaja podjetje in ta zadeva več 
kot 500 posameznikov, na katere se 
nanašajo osebni podatki, letno ali kadar
njegove temeljne dejavnosti obsegajo 
postopke obdelave, ki jih je treba redno in 
sistematično spremljati, bi moral 
upravljavcu ali obdelovalcu nekdo 
pomagati pri spremljanju notranje 
skladnosti s to uredbo. Taka uradna oseba 
za varstvo podatkov bi morala svoje 
dolžnosti in naloge izvajati neodvisno, ne 
glede na to, ali je pri upravljavcu zaposlena 
ali ne.

Or. en

Predlog spremembe 560
Jan Mulder

Predlog uredbe
Uvodna izjava 75

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

neodvisno, ne glede na to, ali je pri 
upravljavcu zaposlena ali ne. Vendar bi 
morala končno odgovornost ohraniti 
uprava organizacije.

Or. en

Predlog spremembe 561
Wim van de Camp

Predlog uredbe
Uvodna izjava 75

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(75) Kadar se obdelava izvaja v javnem 
sektorju ali kadar obdelavo izvaja družba,
pri čemer je ta povezana z njenimi 
temeljnimi dejavnostmi in vključuje 
visoko stopnjo tveganja za pravice in 
svoboščine posameznikov, na katere se 
nanašajo osebni podatki, zlasti za njihovo 
pravico do zasebnosti, kot je redno in 
sistematično spremljanje posameznikov, 
na katere se nanašajo osebni podatki, ne 
glede na ukrepe, sprejete za zmanjšanje 
teh tveganj, bi moral upravljavcu nekdo 
pomagati pri spremljanju notranje 
skladnosti s to uredbo. Taka uradna oseba 
za varstvo podatkov bi morala svoje 
dolžnosti in naloge izvajati neodvisno, ne 
glede na to, ali je pri upravljavcu zaposlena 
ali ne. V vseh drugih primerih bi moralo 
biti imenovanje take osebe izbirno. 
Uradna oseba za varstvo podatkov bi 
morala biti imenovana na podlagi 
strokovnih odlik in zlasti strokovnega 
znanja o zakonodaji in praksah varstva 
podatkov ter zmožnosti za izpolnjevanje 
svojih nalog. Stopnjo potrebnega 
strokovnega znanja bi morali določiti 
zlasti v skladu z izvedeno obdelavo 
podatkov in varstvom, ki ga zahtevajo 
osebni podatki, obdelani s strani 
upravljavca.
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Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je skladen s predlogom spremembe k členu 35.

Predlog spremembe 562
Dimitrios Drucas (Dimitrios Droutsas)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 75

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(75) Kadar se obdelava izvaja v javnem 
sektorju ali kadar v zasebnem sektorju 
obdelavo izvaja velika družba ali kadar
obdelava zadeva več kot 500 
posameznikov, na katere se nanašajo 
osebni podatki, letno ali kadar njene 
temeljne dejavnosti, ne glede na velikost
družbe, obsegajo postopke obdelave
občutljivih podatkov ali postopke 
obdelave, ki jih je treba redno in 
sistematično spremljati, bi moral 
upravljavcu ali obdelovalcu nekdo 
pomagati pri spremljanju notranje 
skladnosti s to uredbo. Pri ugotavljanju, 
ali se obdelujejo podatki o velikem številu 
posameznikov, na katere se nanašajo 
osebni podatki, se ne bi smeli upoštevati 
arhivirani podatki, ki so omejeni tako, da 
upravljavec do njih ne more normalno 
dostopati in jih obdelovati, ter tako, da jih 
ni več mogoče spremeniti. Taka uradna 
oseba za varstvo podatkov bi morala svoje 
dolžnosti in naloge izvajati neodvisno, ne 
glede na to, ali je pri upravljavcu zaposlena 
ali ne in ali to nalogo izvaja za poln 
delovni čas.

Or. en
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Predlog spremembe 563
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Predlog uredbe
Uvodna izjava 75

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(75) Kadar se obdelava izvaja v javnem 
sektorju ali kadar v zasebnem sektorju 
obdelavo izvaja družba, ki zaposluje vsaj 
50 oseb ali obdeluje podatke vsaj 250 
posameznikov, na katere se nanašajo 
osebni podatki, ali kadar njene temeljne 
dejavnosti, ne glede na velikost družbe, 
obsegajo postopke obdelave, ki jih je treba 
redno in sistematično spremljati, bi moral 
upravljavcu ali obdelovalcu nekdo 
pomagati pri spremljanju notranje 
skladnosti s to uredbo. Taka uradna oseba 
za varstvo podatkov bi morala svoje 
dolžnosti in naloge izvajati neodvisno, ne 
glede na to, ali je pri upravljavcu zaposlena 
ali ne. Da bi zagotovili neodvisnost 
uradnih oseb za varstvo podatkov, bi 
morala zanje veljati posebna zaščita pred 
odpovedjo in diskriminacijo zoper 
izvajanje njihovih dolžnosti, primerljiva z 
nacionalnimi predpisi o zaščiti 
predstavnikov delavcev. Njihovo 
imenovanje bi moralo biti dovoljeno le ob 
privolitvi predstavnikov delavcev podjetja. 
Poleg tega bi bilo treba uradnim osebam 
za varstvo podatkov zagotoviti priložnosti 
za izpopolnjevanje in usposabljanje na 
delovnem mestu na strošek upravljavca ali 
pogodbenega obdelovalca.

Or. de

Predlog spremembe 564
Csaba Sógor

Predlog uredbe
Uvodna izjava 75
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(75) Kadar se obdelava izvaja v javnem 
sektorju ali kadar v zasebnem sektorju 
obdelavo izvaja velika družba ali kadar
obdelava zadeva več kot 249 
posameznikov, na katere se nanašajo 
osebni podatki, letno ali kadar njene 
temeljne dejavnosti, ne glede na velikost 
družbe, obsegajo postopke obdelave, ki jih 
je treba redno in sistematično spremljati, bi 
moral upravljavcu ali obdelovalcu nekdo 
pomagati pri spremljanju notranje 
skladnosti s to uredbo. Pri ugotavljanju, 
ali se obdelujejo podatki o velikem številu 
posameznikov, na katere se nanašajo 
osebni podatki, se ne bi smeli upoštevati 
arhivirani podatki, ki so omejeni tako, da 
upravljavec do njih ne more normalno 
dostopati in jih obdelovati, ter tako, da jih 
ni več mogoče spremeniti. Taka uradna 
oseba za varstvo podatkov bi morala svoje 
dolžnosti in naloge izvajati neodvisno, ne 
glede na to, ali je pri upravljavcu zaposlena 
ali ne in ali to nalogo izvaja za poln 
delovni čas. Z uradno osebo za varstvo 
podatkov bi se bilo treba posvetovati zlasti 
pred zasnovo, nabavo, razvojem in 
vzpostavitvijo sistemov za samodejno 
obdelavo osebnih podatkov, da bi se 
zagotovili načeli vgrajene in privzete 
zasebnosti.

Or. hu

Obrazložitev

Opredelitev „velike družbe“ predvideva, da mora imeti ta več kot 249 zaposlenih. Omejitev 
500 oseb za posamezne primere bi bila previsoka. Zaradi skladnosti bo merilo obdelava 
podatkov, ki zadeva več kot 249 ljudi.

Predlog spremembe 565
Anna Hedh, Marita Ulvskog
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 75

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(75) Kadar se obdelava izvaja v javnem 
sektorju ali kadar v zasebnem sektorju 
obdelavo izvaja podjetje ali kadar njegove
temeljne dejavnosti, ne glede na velikost
podjetja, obsegajo postopke obdelave, ki 
jih je treba redno in sistematično 
spremljati, bi moral upravljavcu ali 
obdelovalcu nekdo pomagati pri 
spremljanju notranje skladnosti s to 
uredbo. Taka uradna oseba za varstvo 
podatkov bi morala svoje dolžnosti in 
naloge izvajati neodvisno, ne glede na to, 
ali je pri upravljavcu zaposlena ali ne. Da 
bi zagotovili neodvisnost uradnih oseb za 
varstvo podatkov, bi morala zanje pri 
izvajanju dolžnosti veljati posebna zaščita 
pred odpovedjo in diskriminacijo, 
primerljiva z nacionalno zakonodajo in 
praksami na področju zaščite 
predstavnikov sindikatov ali delavcev. 
Uradne osebe za varstvo podatkov bi 
morale biti imenovane ob privolitvi 
predstavnikov delavcev podjetja.

Or. en

Predlog spremembe 566
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Predlog uredbe
Uvodna izjava 75

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(75) Kadar se obdelava izvaja v javnem 
sektorju ali kadar v zasebnem sektorju 
obdelavo izvaja velika družba ali kadar 
njene temeljne dejavnosti, ne glede na 
velikost družbe, obsegajo postopke 
obdelave, ki jih je treba redno in 
sistematično spremljati, bi moral

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

upravljavcu ali obdelovalcu pri spremljanju 
notranje skladnosti s to uredbo pomagati 
oseba ali organizacija. Take uradne osebe 
ali organizacije za varstvo podatkov bi
morale svoje dolžnosti in naloge izvajati 
neodvisno.

Or. en

Predlog spremembe 567
Csaba Sógor

Predlog uredbe
Uvodna izjava 75 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(75a) Uradna oseba za varstvo podatkov 
bi morala imeti vsaj naslednje 
kvalifikacije: dobro poznavanje vsebine in 
uporabe zakonodaje o varstvu podatkov, 
vključno s tehničnimi in organizacijskimi 
ukrepi in postopki; obvladovanje 
tehničnih zahtev za vgrajeno in privzeto 
zasebnost ter varnost podatkov; znanje, 
specifično za sektor, glede na velikost 
upravljavca ali obdelovalca ter 
občutljivost podatkov, ki jih je treba 
obdelati; sposobnost izvajanja 
inšpekcijskih pregledov, posvetovanj, 
dokumentiranja in analiziranja 
dnevniških datotek; in popolno 
poznavanje vloge in pristojnosti 
predstavnika delavcev. Upravljavec bi 
moral uradni osebi za varstvo podatkov 
omogočiti udeležbo na dodatnem 
izpopolnjevanju, da bi ohranila posebno 
znanje, ki ga potrebuje za opravljanje 
svojih dolžnosti.

Or. hu

Obrazložitev

Sposobnosti sodelovanja ni mogoče ustrezno oceniti, saj gre bolj za splošno obveznost na 
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delovnem mestu. Vendar je poznavanje pristojnosti predstavnika delavcev bistveno pri 
vprašanjih v zvezi z obdelavo podatkov.

Predlog spremembe 568
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Predlog uredbe
Uvodna izjava 75 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(75a) Kadar je uradno osebo za varstvo 
podatkov zaposlil upravljavec ali 
obdelovalec, bi morala zanjo za 
zagotovitev njene neodvisnosti pri 
izvajanju dolžnosti veljati posebna zaščita 
pred odpovedjo in diskriminacijo, 
primerljiva z nacionalno zakonodajo in 
praksami na področju zaščite 
predstavnikov delavcev. Uradna oseba za 
varstvo podatkov bi morala biti 
imenovana ob privolitvi predstavnikov 
delavcev podjetja. Uradni osebi za varstvo 
podatkov bi bilo treba omogočiti redno 
usposabljanje v zvezi z njenimi dolžnostmi 
v okviru rednega delovnega časa, brez 
izgube plačila. Stroške usposabljanja bi 
moral nositi delodajalec.

Or. en

Predlog spremembe 569
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Predlog uredbe
Uvodna izjava 76

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(76) Združenja ali druge organe, ki 
predstavljajo vrste upravljavcev, bi bilo 
treba spodbujati, da v okviru omejitev iz te 
uredbe in ob upoštevanju posebnih 
značilnosti obdelave, ki se izvaja na 

(76) Združenja ali druge organe, ki 
predstavljajo vrste upravljavcev, bi bilo 
treba ob privolitvi predstavnikov delavcev 
v podjetju spodbujati, da v okviru omejitev 
iz te uredbe in ob upoštevanju posebnih 



AM\926396SL.doc 155/173 PE504.340v01-00

SL

nekaterih področjih, pripravijo pravila 
ravnanja za pospeševanje učinkovite 
uporabe te uredbe.

značilnosti obdelave, ki se izvaja na 
nekaterih področjih, pripravijo pravila 
ravnanja za pospeševanje učinkovite 
uporabe te uredbe.

Or. de

Predlog spremembe 570
Alexander Alvaro

Predlog uredbe
Uvodna izjava 77

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(77) Za povečanje preglednosti in 
skladnosti s to uredbo bi morali nadzorni 
organi podeliti upravljavcem in 
obdelovalcem, ki ustrezno uporabljajo to 
uredbo, enako standardizirano označbo za 
varstvo podatkov, tj. „evropski pečat za 
varstvo podatkov“. Nadzorni organi bi 
morali pri potrjevanju upravljavcev 
uporabljati enake standarde, pristojbine 
za potrjevanje pa bi lahko prosto določali. 
Evropski pečat za varstvo podatkov bi 
moral vzpostaviti zaupanje med 
posamezniki, na katere se nanašajo osebni 
podatki, zagotoviti pravno varnost za 
upravljavce, hkrati pa razširiti evropske 
standarde na področju varstva podatkov
prek meja z omogočanjem lažjega vstopa 
na evropske trge neevropskim podjetjem, 
ki pridobijo potrdilo.

Or. en

Predlog spremembe 571
Jan Mulder

Predlog uredbe
Uvodna izjava 77
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 572
Axel Voss

Predlog uredbe
Uvodna izjava 77

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(77) Za povečanje preglednosti in 
skladnosti s to uredbo bi bilo treba 
spodbujati uvedbo mehanizmov 
potrjevanja ter pečatov in označb za 
varstvo podatkov, ki bi posameznikom, na 
katere se nanašajo osebni podatki, 
omogočili, da hitro ocenijo raven varstva 
podatkov zadevnih proizvodov in storitev.
Po končanem postopku potrjevanja bi se 
za potrjene družbe štelo, da imajo 
zadostna jamstva glede varstva podatkov 
za izvedbo ustreznih tehničnih varnostnih 
in organizacijskih ukrepov in postopkov v 
okviru zahtev, ki jih nalaga ta uredba 
glede varstva pravice posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki.

Or. en

Predlog spremembe 573
Dimitrios Drucas (Dimitrios Droutsas)



AM\926396SL.doc 157/173 PE504.340v01-00

SL

Predlog uredbe
Uvodna izjava 77

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(77) Za povečanje preglednosti in 
skladnosti s to uredbo bi morali nadzorni 
organi podeliti upravljavcem in 
obdelovalcem, ki ustrezno uporabljajo to 
uredbo, enako standardizirano označbo za 
varstvo podatkov, tj. „evropski pečat za 
varstvo podatkov“. Nadzorni organi bi 
morali pri potrjevanju upravljavcev 
uporabljati enake standarde; pristojbina 
za potrjevanje bi morala biti enaka v vseh 
državah članicah in bi jo moral določiti 
Evropski odbor za varstvo podatkov. 
Evropski pečat za varstvo podatkov bi 
moral vzpostaviti zaupanje med 
posamezniki, na katere se nanašajo osebni 
podatki, zagotoviti pravno varnost za 
upravljavce, hkrati pa razširiti evropske 
standarde na področju varstva podatkov
prek meja z omogočanjem lažjega vstopa 
na evropske trge neevropskim podjetjem, 
ki pridobijo potrdilo.

Or. en

Predlog spremembe 574
Nathalie Griesbeck

Predlog uredbe
Uvodna izjava 77 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(77a) Da bi povečali učinkovitost 
vzajemnega priznavanja potrdil v zvezi s 
hrambo zdravstvenih podatkov in 
vzpostavitvijo evropskega mehanizma 
potrjevanja, bi moral Evropski odbor za 
varstvo podatkov v sodelovanju z 
nacionalnimi nadzornimi organi 
oblikovati smernice in priporočila za 
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usklajevanje nacionalnih sistemov 
potrjevanja v zvezi s hrambo zdravstvenih 
podatkov.

Or. fr

Predlog spremembe 575
Manfred Weber

Predlog uredbe
Uvodna izjava 78 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(78a) Za zagotovitev učinkovitega varstva 
osebnih podatkov bi se ta uredba, kar 
zadeva njeno ozemeljsko področje 
uporabe, morala uporabljati tudi za 
obdelavo, hrambo in uporabo podatkov 
evropskega izvora v tretjih državah.

Or. de

Obrazložitev

Obdelovalcem podatkov bi bilo treba preprečiti, da najdejo metode za izogibanje pravilom v 
tretjih državah z manj strogimi ali drugačnimi ravnmi varstva podatkov. Za evropske podatke 
morajo po vsem svetu veljati evropski standardi varstva podatkov; to je med drugim potrebno 
tudi v interesu konkurenčnosti Evrope.

Predlog spremembe 576
Cornelia Ernst

Predlog uredbe
Uvodna izjava 79

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 577
Cornelia Ernst

Predlog uredbe
Uvodna izjava 80

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 578
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Predlog uredbe
Uvodna izjava 83

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(83) Če sklep o ustreznosti ni sprejet, bi 
moral upravljavec ali obdelovalec sprejeti 
ukrepe, ki bodo pomanjkanje varstva 
podatkov v tretji državi nadomestili z 
ustreznimi zaščitnimi ukrepi za 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki. Taki ustrezni zaščitni 
ukrepi so lahko sestavljeni iz uporabe 

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

zavezujočih poslovnih pravil, standardnih 
določil Komisije o varstvu podatkov, 
standardnih določil nadzornega organa o 
varstvu podatkov ali pogodbenih določil, ki 
jih je odobril nadzorni organ. Taki ustrezni 
zaščitni ukrepi bi morali podpirati enako 
spoštovanje pravic posameznikov, na 
katere se nanašajo osebni podatki, kot pri 
obdelavi znotraj EU, zlasti v zvezi z 
omejitvijo namena ter pravico do dostopa, 
popravka, izbrisa in odškodnine.

Or. en

Predlog spremembe 579
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Predlog uredbe
Uvodna izjava 84

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 580
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Predlog uredbe
Uvodna izjava 85

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(85) Skupina podjetij bi morala imeti 
možnost, da za svoje mednarodne prenose 
iz Unije v organizacije znotraj iste skupine 
podjetij uporabi odobrena zavezujoča 
poslovna pravila, če ta poslovna pravila 
obsegajo bistvena načela in izvršljive 
pravice za zagotavljanje ustreznih zaščitnih 
ukrepov za prenos ali niz prenosov osebnih 
podatkov.

(85) Skupina podjetij bi morala imeti 
možnost, da za svoje mednarodne prenose 
iz Unije v organizacije znotraj iste skupine 
podjetij uporabi odobrena zavezujoča 
poslovna pravila, če ta poslovna pravila 
obsegajo vsa bistvena načela in izvršljive 
pravice za zagotavljanje ustreznih zaščitnih 
ukrepov za prenos ali niz prenosov osebnih 
podatkov.

Or. en

Predlog spremembe 581
Cornelia Ernst

Predlog uredbe
Uvodna izjava 86

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(86) Predvidena bi morala biti možnost 
prenosov v določenih okoliščinah, kadar je 
posameznik, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, dal svojo privolitev, kadar 
je prenos potreben zaradi pogodbe ali 
pravnega zahtevka, kadar to zahtevajo 
pomembni javni interesi, določeni z 
zakonodajo Unije ali zakonodajo držav 
članic, ali kadar je prenos izveden iz 
registra, vzpostavljenega z zakonodajo, ki 
je namenjen za uporabo s strani javnosti ali 
oseb s pravnim interesom. V slednjem 
primeru tak prenos ne bi smel vključevati 
celotnih podatkov ali celotnih vrst 
podatkov, ki jih vsebuje register, in kadar 
je register namenjen vpogledu oseb, ki 
imajo pravni interes, bi bilo treba prenos 
opraviti samo na zahtevo teh oseb ali če 

(86) Predvidena bi morala biti možnost 
prenosov v določenih okoliščinah, kadar je 
posameznik, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, dal svojo privolitev, kadar 
je prenos potreben zaradi pogodbe ali 
pravnega zahtevka, kadar to zahtevajo 
pomembni javni interesi, določeni z 
zakonodajo Unije ali zakonodajo držav 
članic, ali kadar je prenos izveden iz 
registra, vzpostavljenega z zakonodajo, ki 
je namenjen za uporabo s strani javnosti ali 
oseb s pravnim interesom. V slednjem 
primeru tak prenos ne bi smel vključevati 
celotnih podatkov ali celotnih vrst 
podatkov, ki jih vsebuje register, in kadar 
je register namenjen vpogledu oseb, ki 
imajo pravni interes, bi bilo treba prenos 
opraviti samo na zahtevo teh oseb ali če 
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bodo te osebe prejemniki. bodo te osebe prejemniki, pri čemer je 
treba v celoti upoštevati ravnovesje med 
varstvom temeljnih pravic in interesi 
posameznikov, na katere se nanašajo 
osebni podatki.

Or. en

Predlog spremembe 582
Cornelia Ernst

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, ali organi, 
pristojnimi za preprečevanje, preiskovanje, 
odkrivanje in pregon kaznivih dejanj.
Prenosi osebnih podatkov zaradi takšnega 
pomembnega javnega interesa bi se 
morali odvijati zgolj občasno. V vsakem 
posameznem primeru bi bilo treba 
temeljito oceniti vse okoliščine prenosa.

Or. en

Predlog spremembe 583
Wim van de Camp

Predlog uredbe
Uvodna izjava 87

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

za prenose podatkov, ki so zahtevani in 
potrebni za varstvo pomembnega javnega 
interesa, kot v primerih mednarodnih 
prenosov podatkov med organi za varstvo 
konkurence, davčnimi ali carinskimi 
upravami, finančnimi nadzornimi organi, 
med službami, pristojnimi za zadeve na 
področju socialne varnosti, med organi, 
odgovornimi za boj proti goljufijam v 
športu, ali organi, pristojnimi za 
preprečevanje, preiskovanje, odkrivanje in 
pregon kaznivih dejanj.

Or. en

Obrazložitev

Boj proti goljufijam v športu, kot so dogovorjene tekme in uporaba nedovoljenih poživil, je 
pomemben javni interes, ki zahteva usklajene mednarodne intervencijske ukrepe vseh 
pristojnih institucij, vključno z javnimi organi kazenskega pregona in športnimi 
organizacijami.

Predlog spremembe 584
Axel Voss

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, vključno z mednarodnimi prenosi 
podatkov organom v tretjih državah na 
podlagi mednarodnih sporazumov ali 
dogovorov, na primer 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.
Prenosi osebnih podatkov zaradi takšnega 
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pomembnega javnega interesa bi se 
morali odvijati zgolj občasno. V vsakem 
posameznem primeru bi bilo treba 
temeljito oceniti vse okoliščine zadevnega 
prenosa.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe se opira na mnenje odbora ITRE in ga dopolnjuje, tako da bi 
predlagana pojasnitev uvodne izjave skupaj s predlaganim predlogom spremembe k 
členu 45(5) odpravila negotovost v primeru, ko so mednarodni prenosi podatkov med 
regulativnimi organi dovoljeni „za varstvo pomembnega javnega interesa“.

Predlog spremembe 585
Dimitrios Drucas (Dimitrios Droutsas)

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, ali javnimi
organi, pristojnimi za preprečevanje, 
preiskovanje, odkrivanje in pregon 
kaznivih dejanj.

Or. en

Predlog spremembe 586
Louis Michel

Predlog uredbe
Uvodna izjava 87
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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 vnaprej 
dogovorjenim izidom tekem in goljufijam 
v športu, ali organi, pristojnimi za 
preprečevanje, preiskovanje, odkrivanje in 
pregon kaznivih dejanj.

Or. en

Predlog spremembe 587
Dimitrios Drucas (Dimitrios Droutsas)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 88

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Predlog spremembe 588
Jan Mulder
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 88

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(88) Prenosi, ki jih ni mogoče šteti za 
pogoste ali množične, bi lahko bili po 
oceni vseh okoliščin, povezanih s 
prenosom podatkov, mogoči tudi zaradi
pravnih interesov upravljavca ali 
obdelovalca. To bi na primer lahko 
veljalo, če so namen obdelave
zgodovinske, statistične ali znanstvene 
raziskave.

Or. en

Predlog spremembe 589
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Predlog uredbe
Uvodna izjava 88

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(88) Pri prenosih zaradi obdelave v 
zgodovinske, statistične in 
znanstvenoraziskovalne namene bi bilo 
treba upoštevati legitimna pričakovanja 
družbe po večjem znanju.

Or. en

Predlog spremembe 590
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Predlog uredbe
Uvodna izjava 88
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 591
Sophia in 't Veld

Predlog uredbe
Uvodna izjava 89

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 592
Dimitrios Drucas (Dimitrios Droutsas)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 89
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 593
Sophia in 't Veld

Predlog uredbe
Uvodna izjava 90

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(90) Nekatere tretje države sprejemajo
zakone, predpise in druge zakonodajne 
akte, ki neposredno urejajo dejavnosti 
obdelave podatkov fizičnih in pravnih 
oseb, ki so pod sodno pristojnostjo držav 
članic. Zunajozemeljska uporaba teh 
zakonov, predpisov in drugih zakonodajnih 
aktov lahko krši mednarodno pravo in 
ovira doseganje varstva posameznikov, ki 
ga v Uniji zagotavlja ta uredba. Prenosi bi 
smeli biti dovoljeni samo, kadar so pogoji 
te uredbe za prenos v tretje države 
izpolnjeni. Kadar bi se upravljavci ali 
obdelovalci srečali z navzkrižjem v zvezi z 
zahtevami glede skladnosti med 
pristojnostjo EU na eni ter pristojnostjo 
tretje države na drugi strani, bi morala 
Komisija zagotoviti, da ima zakonodaja 
EU vedno prednost. Komisija bi morala 
upravljavcu in obdelovalcu zagotoviti 
smernice in pomoč ter si prizadevati za 
rešitev spora v zvezi s pristojnostjo z 
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zadevno tretjo državo.

Or. en

Predlog spremembe 594
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Predlog uredbe
Uvodna izjava 90

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(90) Nekatere tretje države sprejemajo 
zakone, predpise in druge zakonodajne 
akte, ki neposredno urejajo dejavnosti 
obdelave podatkov fizičnih in pravnih 
oseb, ki so pod sodno pristojnostjo držav 
članic. Zunajozemeljska uporaba teh 
zakonov, predpisov in drugih zakonodajnih 
aktov bi se morala samodejno šteti za 
kršitev mednarodnega prava in lahko 
ovira doseganje varstva posameznikov, ki 
ga v Uniji zagotavlja ta uredba. Prenosi bi 
smeli biti dovoljeni samo, kadar so pogoji 
te uredbe za prenos v tretje države 
izpolnjeni. To je lahko med drugim v 
primerih, kadar je razkritje potrebno zaradi 
pomembnega javnega interesa, priznanega 
v zakonodaji Unije ali zakonodaji držav 
članic, ki velja za upravljavca. Pogoje, pod 
katerimi obstaja pomemben javni interes, 
bi morala Komisija natančneje določiti z 
delegiranim aktom. Obstoj zakonodaje, ki 
bi, čeprav teoretično, dovoljevala 
zunajozemeljski dostop do podatkov 
evropskih državljanov, bi bilo treba samo 
po sebi in ne glede na uporabo 
zakonodaje obravnavati kot razlog za 
preklic priznanja ustreznosti sistema 
varstva podatkov zadevne države ali 
katerega koli enakovrednega 
dvostranskega dogovora.

Or. en
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Predlog spremembe 595
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Predlog uredbe
Uvodna izjava 97

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(97) Kadar obdelava osebnih podatkov v 
okviru dejavnosti ustanovitve upravljavca 
ali obdelovalca v Uniji poteka v več kot 
eni državi članici, bi moral biti en sam 
nadzorni organ pristojen za spremljanje 
dejavnosti upravljavca ali obdelovalca v 
vsej Uniji in sprejemati s tem povezane 
odločitve, da bi povečal doslednost 
uporabe, zagotovil pravno varnost in za 
take upravljavce in obdelovalce zmanjšal 
upravno breme.

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

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 596
Dimitrios Drucas (Dimitrios Droutsas)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 97

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(97) Kadar obdelava osebnih podatkov v 
okviru dejavnosti ustanovitve upravljavca 
ali obdelovalca v Uniji poteka v več kot eni 
državi članici, bi moral biti en sam 
nadzorni organ pristojen za spremljanje 
dejavnosti upravljavca ali obdelovalca v 
vsej Uniji in sprejemati s tem povezane 
odločitve, da bi povečal doslednost 
uporabe, zagotovil pravno varnost in za 
take upravljavce in obdelovalce zmanjšal 
upravno breme.

(97) Kadar obdelava osebnih podatkov v 
okviru dejavnosti enote upravljavca ali 
obdelovalca v Uniji poteka v več kot eni 
državi članici, bi moral en sam nadzorni 
organ delovati kot enotna kontaktna točka 
za upravljavca ali obdelovalca v vsej Uniji 
in sprejemati s tem povezane odločitve, da 
bi povečal doslednost uporabe, zagotovil 
pravno varnost in za take upravljavce in 
obdelovalce zmanjšal upravno breme.
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Or. en

Predlog spremembe 597
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Predlog uredbe
Uvodna izjava 97 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(97a) Če bi domnevne kršitve pravil s 
strani podjetja prizadele tudi osebe v 
drugih državah članicah (npr. kot 
potrošnike ali zaposlene), bi ti morali 
imeti možnost pritožiti se pri organu za 
varstvo podatkov po lastni izbiri. Če je bil 
postopek, ki temelji na enakem razlogu za 
pritožbo, sprožen že v drugi državi članici, 
lahko dodatni organ za varstvo podatkov, 
ki je prejel pritožbo, postopek začasno 
zaustavi. Organ za varstvo podatkov, ki 
prevzame odgovornost za postopek, mora 
usklajevati svoje delo z delom drugih 
zadevnih organov. Če med zadevnimi 
organi pride do spora glede pravnih 
vprašanj, je treba zadevo predložiti 
Sodišču Evropske unije.

Or. de

Predlog spremembe 598
Carmen Romero López

Predlog uredbe
Uvodna izjava 97 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(97a) Če želi posameznik, na katerega se 
nanašajo osebni podatki,vložiti pritožbo ali 
ugovor, bi moral imeti v vsakem primeru 
možnost, da se obrne na nadzorni organ v 
svoji državi članici, ki bi moral imeti 
možnost, če to upravičuje obseg incidenta, 
da predlaga usklajen odziv, ki ga skupaj 
oblikuje več nadzornih organov pod 
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vodstvom vodilnega organa, ki mora 
sprejeti odločitev, to pa morajo izvajati vsi 
zadevni nadzorni organi. Kakršna koli 
odstopanja, ki se pojavijo med zadevnimi 
nadzornimi organi, bi moral odpraviti 
Evropski odbor za varstvo podatkov.

Or. es

Obrazložitev

Ta predlog spremembe predlaga mehanizem odločanja, ki bi ga nadzorni organi uporabljali v 
vseh zadevah, ki izhajajo iz pritožb državljanov njihove države članice. Po potrebi lahko odziv 
usklajuje vodilni organ, kakršna koli odstopanja pa odpravi Evropski odbor za varstvo 
podatkov. To bo omogočilo praktično izvajanje sistema v primerih, ki izhajajo iz pritožbe 
posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Predlog spremembe 599
Dimitrios Drucas (Dimitrios Droutsas)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 98

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(98) Pristojni organ, ki zagotavlja „vse na 
enem mestu“, bi moral biti nadzorni organ 
države članice, v kateri ima upravljavec ali 
obdelovalec glavni sedež.

(98) Vodilni organ, ki zagotavlja „vse na 
enem mestu“, bi moral biti nadzorni organ 
države članice, v kateri ima upravljavec ali 
obdelovalec glavni sedež.

Or. en

Predlog spremembe 600
Sophia in 't Veld

Predlog uredbe
Uvodna izjava 98

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(98) Pristojni organ, ki zagotavlja „vse na 
enem mestu“, bi moral biti nadzorni organ 
države članice, v kateri ima upravljavec ali 
obdelovalec glavni sedež.

(98) Pristojni organ, ki zagotavlja „vse na 
enem mestu“, bi moral biti nadzorni organ 
države članice, v kateri ima upravljavec ali 
obdelovalec glavni sedež. V primeru 
negotovosti v zvezi z glavnim sedežem bi 
bilo treba določitev glavnega sedeža 
upravljavca ali obdelovalca na zahtevo 
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nadzornega organa obravnavati v okviru 
mehanizma za skladnost. 

Or. en

Predlog spremembe 601
Kinga Gál

Predlog uredbe
Uvodna izjava 99

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(99) Čeprav se ta uredba uporablja tudi za 
dejavnosti nacionalnih sodišč, pa 
pristojnost nadzornih organov ne bi smela 
obsegati obdelave osebnih podatkov, 
kadar sodišča delujejo kot sodni organ, da 
se zaščiti neodvisnost sodnikov pri 
opravljanju njihovih sodnih nalog. 
Vendar bi morala biti ta izjema omejena 
na dejanska sodna opravila v sodnih 
postopkih in se ne bi smela uporabljati za 
druge dejavnosti, v katere bi lahko bili 
vključeni sodniki v skladu z nacionalno 
zakonodajo.
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Or. hu


