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1. Institucionalni vidiki evropske uredbe o varstvu podatkov

Kot je bilo zapisano v Delovnem dokumentu 2, ta delovni dokument obravnava 
institucionalne vidike predvidene splošne uredbe o varstvu podatkov. Poročevalec bi rad 
dosegel soglasje glede naslednjih institucionalnih temeljev za osnutek poročila.

2. Doslednost in izvrševanje

Čeprav so temeljna načela varstva podatkov še vedno veljavna in jih je treba okrepiti, je 
gonilo reforme pomanjkanje njihovega izvrševanja. Uredba bo zagotovila enotni delovni 
okvir za vse organe za varstvo podatkov. Za delovanje organov za varstvo podatkov je 
bistvenega pomena, da imajo na voljo dovolj sredstev. 

Predvideni mehanizem za sodelovanje in skladnost med nacionalnimi organi za varstvo 
podatkov je velik korak v smeri doslednega izvajanja zakonodaje o varstvu podatkov v vsej 
EU. Kljub temu je še vedno treba odgovoriti na vrsto vprašanj. Zdi se smiselno, da se sistem 
„vse na enem mestu“ zagotovi obema stranema – upravljavcem podatkov in osebam, na 
katere se podatki nanašajo. Kakorkoli že, obstaja potreba po razvoju preprostega mehanizma, 
ki dejansko deluje v praksi, vključno z jasnimi spodbudami in obveznostmi za sodelovanje 
organov za varstvo podatkov. Vrh tega mora Komisija svojo vlogo v mehanizmu skladnosti 
opravljati o spoštovanju neodvisnosti organov za varstvo podatkov. Uresničljivost obveznosti, 
po kateri morajo organi za varstvo podatkov upoštevati odločitve Evropskega odbora za 
varstvo podatkov, pravkar preučuje pravna služba Evropskega parlamenta.

3. Varstvo podatkov v institucijah in agencijah EU

Uporaba novih pravil o varstvu podatkov za institucije in agencije EU ter skladnost z drugimi 
pravnimi instrumenti, kot sta predlagana direktiva o varstvu podatkov za organe pregona in 
direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah, sta še vedno vprašanji, ki vzbujata skrb 
in sedanji osnutek ne nudi zadovoljivih odgovorov. Obstaja okvirni dogovor s poročevalci v 
senci, da bodo institucije EU zajete v novi uredbi, denimo z zahtevo po spremembi Uredbe 
(ES) št. 45/20011, da bo popolnoma skladna s splošno uredbo o varstvu podatkov, preden se 
bo slednja začela izvajati. 

Kakorkoli že, potrebno je več horizontalne razprave (glede uredbe in direktive) o tem, kako se 
je treba lotiti sedanjega mozaika pravil o varstvu podatkov za različne agencije EU.

4. Odnos organov pregona do varstva podatkov 

Tudi razmerje med splošno uredbo o varstvu podatkov in direktivo o varstvu podatkov za 
področje organov pregona je treba obravnavati horizontalno v svežnju. To bo pomembno 
zlasti v primerih, ko organi pregona dostopajo do osebnih podatkov v lasti zasebnih 
subjektov. Temeljna pravila bo morda treba urediti v Direktivi ali drugih instrumentih 
kazenskega prava EU, denimo tistih, ki urejajo sodelovanje med policijo in sodstvom ali 
procesne pravice v kazenskih postopkih. Vendar pa bo uredba o varstvu podatkov potrebovala 

                                               
1 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 (Uradni list L 
8, 12.1.2001, str. 1–22).
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jasne določbe, s katerimi bo zagotovila, da bodo podjetja lahko podatke predala agencijam 
pregona le, če bo to temeljilo na pravu, pravičnih postopkih in sodnih jamstvih ter bo v celoti 
v skladu s členom 52 Listine EU o temeljnih pravicah. 

V zvezi s tem ostaja odprto vprašanje vsebinskega področja uporabe obstoječe zakonodaje o 
varstvu podatkov. Nekatere države članice uporabljajo obstoječo Direktivo 95/46/ES v 
internih primerih za potrebe organov pregona (npr. Avstrija), druge jo uporabljajo delno (npr. 
Belgija), tretje pa sploh ne. Posledično obstaja jasna potreba po uskladitvi, da bi se zagotovila 
ustrezna zaščita državljanov, ki bo temeljila na ustrezni zavesti o njihovih pravicah.

5. Obdelava zasebnih podatkov s strani javnih organov

Pri sprejemanju specifičnih pravil o varstvu podatkov v nekaterih javnih sektorjih je za države 
članice moč predvideti nekaj manevrskega prostora, dokler se ohrani usklajen in preprost 
nabor pravil v vsej Uniji. Poročevalec in poročevalci v senci so pripravljeni upoštevati te 
skrbi, dokler so cilji in načela uredbe jasno opredeljeni in jih ne spodkopava nacionalna 
zakonodaja. Tudi na to temo je bila pri pravni službi Evropskega parlamenta vložena zahteva 
za obravnavo. 

Pomembno je preprečiti mozaik nacionalnih pravil, ki naj bi ga instrument regulacije
nadomestil. Kjer imajo države članice pooblastila za omejitev pravic oseb, na katere se 
podatki nanašajo, je treba ta pooblastila bolj natančno določiti.  

6. Delegirana in izvedbena pooblastila Komisije

Vizija Komisije o uredbi v interesu javnosti uživa veliko podpore, vendar so razprave v 
Parlamentu jasno pokazale, da ni podpore za doseganje tega cilja z obširno uporabo 
delegiranih in izvedbenih aktov. Poročevalec in poročevalci v senci se strinjajo, da jih je treba 
omejiti na kar se da nizko število. Po drugi strani naj zakonodajalec črta le specifične 
delegirane ali izvedbene akte, in sicer tam, kjer ni jasne alternative uporabi delegiranih ali 
izvedbenih pooblastil. 

Prihajajoča ocena delegiranih in izvedbenih aktov s Svetom in Komisijo bi morala temeljiti na 
treh kategorijah: (a) zgolj tehnično izvajanje, denimo v obliki obrazcev za priglasitev itd. –
takšni akti naj ostanejo v predlagani obliki; (b) prenos nekaterih pomembnih pooblastil, 
vendar potreben za posodobitev uredbe skladno s tehničnim in poslovnim razvojem, kot so 
kategorije občutljivih podatkov, poslovni modeli, itd. – takšni akti naj ostanejo, vendar 
potrebujejo zelo jasna vodila na podlagi meril in omejitev, ki jih določi zakonodajalec; in (c) 
obsežen prenos pooblastil, ki sega v jedro zakonodaje, kot je opredelitev „pravnih interesov“ 
– takšne akte je treba črtati in nadomestiti s konkretnim besedilom v uredbi.


