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1. Reforma varstva podatkov – močan odraz priporočil Evropskega parlamenta –
skupni načrt

Reforma ureditve za varstvo podatkov, ki jo je januarja 2012 predložila Evropska komisija, je 
dobrodošla, saj v veliki meri vključuje priporočila, ki jih je Parlament oblikoval v glavnih 
štirih naslovih svoje resolucije z dne 6. julija 2011 o celovitem pristopu k varstvu osebnih 
podatkov v Evropski uniji1, ki so: polno izvajanje celovitega pristopa (1a), krepitev pravic 
posameznikov (1b), nadaljnji razvoj razsežnosti notranjega trga in zagotavljanje boljšega 
izvrševanja pravil o varstvu podatkov (1c) in, nazadnje, okrepitev globalne razsežnosti varstva 
podatkov (1d).

1a. Z izbiro uredbe za splošni okvir za varstvo podatkov v EU, ki bo nadomestil Direktivo 
95/46/ES, je bilo ugodeno zahtevi Parlamenta po „polni uskladitvi na najvišji ravni, ki bo 
zagotavljala pravno varnost in enotno visoko raven varstva posameznikov v vseh 
okoliščinah“. Hkrati v osnutku Splošne uredbe o varstvu podatkov ni razviden močan poziv k 
vključitvi obdelave osebnih podatkov v institucijah in organih Evropske unije, ki jo ureja 
Uredba (ES) št. 45/2001, v področje uporabe novega okvira.

Komisija je sprejela politično odločitev, da se pravni okvir za obdelavo podatkov za namene 
preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj in povezanih pravosodnih 
dejavnosti oblikuje s pomočjo direktive.  Zajetje obdelave podatkov organov kazenskega 
pregona znotraj držav članic, kar je dolgoletna zahteva Parlamenta, je sicer dobrodošel korak 
na tem področju, vendar pa poročevalca menita, da bi morala imeti direktiva glede na veliko 
občutljivost tematike višje cilje. To je še zlasti pomembno glede na to, da je Parlament jasno 
poudaril, da „pravila za sektorje nikakor ne bi smela zniževati ravni varstva, ki jo zagotavlja 
okvirna zakonodaja, pač pa bi morala strogo opredeliti izjemna, nujna, upravičena in skrbno 
prilagojena odstopanja od splošnih načel glede varstva podatkov.“

1b. Poročevalca menita, da je bilo v sedanjih besedilih pojasnjenih in izboljšanih veliko stvari 
v zvezi z načeli in pravicami posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. To velja 
za določbe o soglasju, zlasti o njegovi izrecni naravi, pravila o preglednosti, podrobna pravila 
o obveščanju posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico do izbrisa in 
pravico biti pozabljen, prenosljivost podatkov ter določbe o občutljivih podatkih in podatkih, 
ki zadevajo otroke. 

1c. V reformi so zajeti tudi pozivi Parlamenta k imenovanju uradnih oseb za varstvo 
podatkov, izvajanju ocen vpliva na zasebnost, splošnem obveščanju o kršitvah varnosti 
podatkov, zagotovitvi močne vloge in pooblastil organov za varstvo podatkov ter primernih 
sredstev zanje, določitvi statusa delovne skupine iz člena 29 ter uvedbi strogih in odvračilnih 
sankcij. 

1d. V določbe za mednarodne prenose podatkov, v zvezi s katerimi je Parlament zahteval 
racionalizacijo in okrepitev prizadevanj, so zdaj izrecno vključene ustaljene prakse, kot so 
zavezujoča poslovna pravila ali standardne pogodbene klavzule, dobrodošla pa je tudi 
pojasnitev postopka za ugotavljanje ustreznosti. Določbe o prenosu podatkov v okviru 
sodelovanja na področju kazenskega pregona je treba gledati tudi v okviru tekočih pogajanj s 

                                               
1 P7_TA-PROV(2011)0323.
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tretjimi državami, kot je na primer okvirni sporazum o varstvu podatkov med EU in ZDA, o 
katerem je Parlament večkrat izrazil svoje mnenje. 

2. Glavni elementi reforme

Glavni elementi reforme so:1

- varstvo podatkov kot temeljna pravica, kot je zapisano v členu 8 Listine EU o temeljnih 
pravicah in členu 16 Pogodbe o delovanju Evropske unije, in v zvezi s tem izboljšanje 
možnosti posameznika, da nadzoruje svoje podatke (prostovoljno dana, informirana in 
izrecna privolitev, pravica do popravka, izbrisa in pravica biti pozabljen, pravica do 
obveščenosti in dostopa do lastnih podatkov, prenosljivost podatkov, pravica do ugovora); 

- ohranjanje načela kritja vseh vrst situacij in vseh vrst sektorjev (z izjemo nacionalne 
varnosti, skupne zunanje in varnostne politike in izključno nepridobitnih osebnih 
dejavnosti) z istimi ali podobnimi pravili, pri čemer se ista načela in mehanizmi 
uporabljajo za javni in zasebni sektor, in s potrebnimi in sorazmernimi omejitvami za 
področje kazenskega pregona;

- prilagajanje predpisov o varstvu podatkov novim tehnološkim dosežkom na tehnično 
nevtralen način (na primer: vgrajena zasebnost in privzeta pravica do zasebnosti);

- zagotavljanje učinkovitih sredstev za zaščito temeljne pravice do varstva podatkov 
(omejitev namena, pristojnosti upravljavca, obveščanje in posredovanje sporočil o 
kršitvah varnosti podatkov, močni in neodvisni nacionalni organi za varstvo podatkov, 
uradne osebe za varstvo podatkov pri vseh javnih organih, v podjetjih, ki so večja od 
določene velikosti, ali v posebnih razmerah, učinkovita upravna in sodna sredstva); 

- preprečevanje razdrobljenosti in zagotavljanje pravne varnosti za posameznike, podjetja 
(v zvezi z enotnim trgom) in osebe javnega prava z uvedbo tako imenovanega sistema 
„vse na enem mestu“ (pristojnost organa za varstvo podatkov glavnega sedeža upravljavca 
ali obdelovalca), in „mehanizma za skladnost“; 

- zagotavljanje usklajenosti osnovnih načel varstva podatkov v zvezi z ravnanjem s podatki 
in njihovo izmenjavo s strani policije in pravosodnih organov za namene preprečevanja, 
preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij 
(vidiki varstva podatkov so bistveni del obstoječe in predlagane zakonodaje EU v zvezi s 
tem), s tem pa tudi odprava trenutnega stanja, ko predpisi EU (okvirna Direktiva 
2008/977/PNZ) veljajo le, če je prisoten čezmejni element; 

- zagotavljanje varnega in dobrega sistema prenosa podatkov v tretje države (bodisi na 
podlagi sklepa o ustreznosti za državo, ozemeljsko enoto ali sektor za obdelavo – ki med 
drugim temelji na pravicah do učinkovitega upravnega in sodnega varstva za 
posameznike, na katere se nanašajo osebni podatki in ki prebivajo v Uniji – bodisi na 

                                               
1 Glej tudi sporočilo Komisije z naslovom „Varovanje zasebnosti v povezanem svetu – Evropski okvir varstva 
podatkov za 21. stoletje“ (COM(2012)0009).
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podlagi posebnih ustreznih zaščitnih ukrepov v pravno zavezujočih aktih) ter spodbujanje 
sistema EU v tujini (vključno s sporazumi s tretjimi državami).

3. Pristop svežnja

Poročevalca menita, da predstavljata reformna predloga edinstveno zakonodajno priložnost za 
razvoj dveh skladnih in usklajenih pravnih instrumentov visokega standardna za varstvo 
podatkov, in sicer s sprejetjem celovitega, uravnoteženega, usklajenega in vzporednega 
postopka za obe besedili.  „Pristop svežnja“ je v skladu s ponavljajočimi se zahtevami 
Evropskega parlamenta v preteklih letih za močan in ambiciozen okvir za varstvo podatkov, 
ki odpravlja razdrobljenost in pravno negotovost. Takšen pristop bo zlasti

- zagotavljal usklajene zakonodajne pristope, ki bodo izboljšali vsebino in skladnost obeh 
dokumentov. V praksi je vsak poročevalec za sveženj hkrati poročevalec v senci za drugi 
dokument. Usklajevanje je zagotovljeno tudi s skupnimi strokovnimi srečanji, razpravami 
odborov in predstavitvami (glej spodaj); v nastanku je podoben časovni razpored za oba 
postopka;

- privedel do najbolj učinkovitega in celovitega postopka z zakonodajnega vidika, saj se 
združujejo in se bodo še naprej združevala srečanja in razprave, kar zagotavlja časovno 
učinkovitost in minimalno porabo sredstev, hkrati pa temeljito delo; 

- zagotovil, da se bo enaka raven varstva podatkov istočasno uporabljala na vseh področjih 
dejavnosti EU, s čimer bo konec obstoječih nepravilnosti iz obdobja pred Lizbonsko 
pogodbo in kar bo zagotovilo optimalni nadzor Sodišča EU na vseh področjih. 

4. Sprejeti ukrepi in pot naprej

4a. S poročevalci v senci, poročevalci odborov za mnenje, predsedstvom Sveta in Komisijo so 
že potekale obsežne razprave v zvezi z reformo varstva podatkov. Te razprave se bodo 
nadaljevale, da bi pa zagotovili širšo podporo pristopu Parlamenta, bodo v sodelovanje 
vključene tudi zainteresirane strani, kot so organi za varstvo podatkov, nacionalni organi, 
sektor ter organizacije za državljanske pravice in potrošniške organizacije. Kar zadeva uredbo 
je Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (LIBE) 29. maja 2012 
organiziral delavnico za zainteresirane strani; podoben dogodek bo organiziran tudi za 
direktivo. 

Koordinatorji odbora LIBE so se dogovorili, da bo odbor 9. in 10. oktobra 2012 z 
nacionalnimi parlamenti v območju svobode, varnosti in pravice organiziral letno 
medparlamentarno sejo odbora o svežnju za reformo varstva podatkov. Nadaljnji posebni 
delovni dokumenti o uredbi in direktivi bodo predstavljeni kasneje v tem letu. Razpravlja se 
tudi o oceni učinka s strani Parlamenta. 

Predstavitev osnutkov poročila je trenutno načrtovana pred koncem leta 2012. Poročevalca 
upata, da bosta pripravljena na pogajanja s sozakonodajalcem, ki se bodo predvidoma začela 
tekom leta 2013.
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4b. Področja, na katerih so po mnenju poročevalcev in poročevalcev v senci potrebne 
nadaljnje razprave in pojasnitve, vključujejo, a niso omejena na:

- vlogo Komisije v okviru delegiranih in izvedbenih aktov in njeno vlogo pri mehanizmu za 
skladnost;

- trenutno izključitev predpisov o varstvu podatkov za institucije in agencije EU iz reforme;

- odnos med splošnim pravom Unije in posebnimi nacionalnimi zakonodajami;

- natančno delitev vlog in odgovornosti med organi za varstvo podatkov v čezmejnih 
primerih;

- pojasnila glede oblikovanja profilov, vključno s človeškim elementom in pravico do 
informacij o logiki, po kateri se obdelujejo podatki, kot to zahteva Parlament;

- pojme „pravnega interesa“, „javnega interesa“ in „javne varnosti“;

- notranjo povezanost obeh zakonodajnih instrumentov, zlasti v primerih dostopa do 
osebnih podatkov, ki jih imajo zasebni subjekti, zaradi kazenskega pregona; 

- zahtevke ali odredbe javnih organov tretjih držav za dostop do osebnih podatkov, ki se 
hranijo v Uniji, zlasti v primerih, ko ima tudi upravljavec podatkov tam sedež;

- močnejše spodbude za vgrajeno varstvo podatkov in privzeto varstvo podatkov


