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PR_COD_1amCom

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom. 
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

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

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2012)0011),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 16(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 
podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C7-0025/2012),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju mnenj Evropskega ekonomsko-socialnega odbora1 in Odbora regij2, 

– ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

– ob upoštevanju obrazloženih mnenj francoskega senata, belgijske poslanske zbornice, 
švedskega parlamenta, italijanske poslanske zbornice in nemškega zveznega sveta v 
skladu s Protokolom št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, v katerem 
izjavljajo, da osnutek zakonodajnega akta ni v skladu z načelom subsidiarnosti,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega nadzornika za varstvo podatkov z dne 7. marca 2012,

– ob upoštevanju mnenja Agencije Evropske unije za temeljne pravice z dne 1. oktobra 
2012,

– ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 
zadeve ter mnenj Odbora za pravne zadeve, Odbora za industrijo, raziskave in energetiko, 
Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov in Odbora za zaposlovanje in socialne 
zadeve (A7-0000/2012),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali ga nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

                                               

1 UL C 329, 31.7.2012, str. 90
2 XXXX
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Predlog spremembe 1

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 (EKČP) pozitivno 
obveznost, da zagotovijo ustrezno 
urejenost takih prenosov podatkov.

Or. en

Obrazložitev

Dodana je bila določba, ki ščiti temeljne pravice, da uporaba te uredbe ne bi znižala 
nacionalne ravni varstva podatkov in ovirala uveljavljanja drugih temeljnih pravic. Glej 
povezan člen 85a.

Predlog spremembe 2

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 

(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 
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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.

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, ki bodo olajšala prosti 
pretok podatkov v Uniji ter prenos v tretje 
države in mednarodne organizacije, pri 
čemer bodo zagotovila visoko raven 
varstva osebnih podatkov.

Or. en

Predlog spremembe 3

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 izvrševanjem; 
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 
morata biti okrepljeni.

Or. en

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Cilji in načela Direktive 95/46/ES še (7) Cilji in načela Direktive 95/46/ES še 
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vedno veljajo, vendar to ni preprečilo 
razdrobljenosti na področju izvajanja 
varstva osebnih podatkov v Uniji, pravne 
negotovosti in razširjenega javnega 
mnenja, da so precejšnje nevarnosti za 
varstvo posameznikov povezane zlasti s 
spletno dejavnostjo. Različne ravni varstva 
pravic in svoboščin posameznikov, zlasti 
pravice do varstva osebnih podatkov pri 
obdelavi osebnih podatkov v državah 
članicah, lahko preprečijo prosti pretok 
osebnih podatkov v Uniji. Te razlike lahko 
predstavljajo oviro pri izvajanju 
gospodarskih dejavnosti na ravni Unije, 
izkrivljajo konkurenco in ovirajo organe 
pri izpolnjevanju njihovih obveznosti na 
podlagi prava Unije. Te različne ravni 
varstva izhajajo iz različnega izvajanja in 
uporabe Direktive 95/46/ES.

vedno veljajo, vendar to ni preprečilo 
razdrobljenosti na področju izvajanja 
varstva osebnih podatkov v Uniji, pravne 
negotovosti in razširjenega javnega 
mnenja, da so precejšnje nevarnosti za 
varstvo posameznikov povezane zlasti s 
spletno dejavnostjo. Različne ravni varstva 
pravic in svoboščin posameznikov, zlasti 
pravice do varstva osebnih podatkov pri 
obdelavi osebnih podatkov v državah 
članicah, lahko preprečijo prosti pretok 
osebnih podatkov v Uniji in neizogibno 
povzročijo kršitve temeljnih pravic do 
zasebnosti in varstva podatkov. Te razlike 
lahko predstavljajo oviro pri izvajanju 
gospodarskih dejavnosti na ravni Unije, 
izkrivljajo konkurenco in ovirajo organe 
pri izpolnjevanju njihovih obveznosti na 
podlagi prava Unije. Te različne ravni 
varstva izhajajo iz različnega izvajanja in 
uporabe Direktive 95/46/ES.

Or. en

Obrazložitev

Neskladna uporaba zakonodaje o varstvu podatkov neizogibno prispeva k omejevanju 
temeljnih pravic državljanov.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Za učinkovito varstvo osebnih 
podatkov v Uniji je treba okrepiti in 
podrobneje opredeliti pravice 
posameznikov, na katere se nanašajo 
osebni podatki, ter obveznosti tistih, ki 
obdelujejo osebne podatke in določajo 
postopke obdelave, pa tudi enakovredna 
pooblastila za spremljanje in zagotavljanje 
skladnosti s pravili varstva osebnih 
podatkov ter enake sankcije za kršitelje v 
državah članicah.

(9) Za učinkovito varstvo osebnih 
podatkov v Uniji je treba okrepiti in 
podrobneje opredeliti pravice 
posameznikov, na katere se nanašajo 
osebni podatki, ter obveznosti tistih, ki 
obdelujejo osebne podatke in določajo 
postopke obdelave, pa tudi enakovredna 
pooblastila ter tehnične in operativne 
zmogljivosti za spremljanje in 
zagotavljanje skladnosti s pravili varstva 
osebnih podatkov ter enake sankcije za 
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kršitelje v državah članicah.

Or. en

Predlog spremembe 6

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 
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.

(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 vsebuje ta uredba,
kadar je to dokazljivo potrebno in ne 
ogroža varstva osebnih podatkov ali načel 
enotnega trga, 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.

Or. en
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Predlog spremembe 7

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 
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, bi bilo treba 
Uredbo (ES) št. 45/2001 uskladiti s to 
uredbo.

Or. en

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je zagotoviti usklajenost te uredbe z zakonodajo, ki ureja 
institucije, organe in agencije EU, kot je Uredba (ES) št. 45/2001, ter usklajenost predpisov 
na področju varstva podatkov vseh agencij EU, ki se trenutno razlikujejo, kar ustvarja mozaik 
pravil, zaradi katerega posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, zelo težko 
uveljavljajo svoje pravice. Glej povezana člena 2(2)(b) in 89a.

Predlog spremembe 8

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 

(15) Ta uredba se ne bi smela uporabljati 
za obdelavo osebnih podatkov s strani 
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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.

fizične osebe, ki so izključno osebni ali 
domači, kot so korespondenca, seznam 
naslovov ali osebna uporaba določenih 
elektronskih storitev. Izjema se ne bi 
smela uporabljati, kadar se obdelava 
osebnih podatkov izvaja v poklicne ali 
komercialne namene. Pri določanju, ali se 
za obdelavo uporablja izjema, se 
upoštevata narava obdelanih osebnih 
podatkov in ali so ti podatki na voljo 
določenemu ali nedoločenemu številu 
oseb. Ta izjema se prav tako ne bi smela 
uporabljati za upravljavce ali obdelovalce, 
ki zagotavljajo sredstva za obdelavo 
osebnih podatkov za take osebne ali 
domače dejavnosti.

Or. en

Obrazložitev

Obdelava osebnih podatkov, ki jo izvaja fizična oseba v osebne in domače namene, ima lahko 
včasih pridobitveni interes (npr. pri prodaji zasebne lastnine drugim posameznikom), vendar 
bi morala biti še vedno izključena iz področja uporabe te uredbe, če ni povezana s poklicno 
ali komercialno dejavnostjo. Glej povezan člen 2(2)d.

Predlog spremembe 9

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 

(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 
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izvrševanja kazenskih sankcij, urejati bolj 
poseben pravni akt na ravni Unije
(Direktiva XX/YYY).

izvrševanja kazenskih sankcij, urejati bolj 
poseben pravni akt na ravni Unije
(Direktiva XX/YYY).

Or. en

Obrazložitev

Uredba določa, da so iz njenega področja uporabe izključeni le javni organi, pristojni za 
dejavnosti kazenskega pregona (razen zasebnih subjektov). Glej povezana predloga 
sprememb členov 2(2)(e) in 21.

Predlog spremembe 10

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) Omejitve odgovornosti v skladu z 
Direktivo 2000/31/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o 
nekaterih pravnih vidikih storitev 
informacijske družbe, zlasti elektronskega 
poslovanja na notranjem trgu (direktiva o 
elektronskem poslovanju), so horizontalne 
in se zato uporabljajo za ustrezne 
dejavnosti vseh ponudnikov storitev 
informacijske družbe. Ta uredba
opredeljuje pravila za obdelavo osebnih 
podatkov, medtem ko 
Direktiva 2000/31/ES določa pogoje, na 
podlagi katerih je ponudnik 
informacijskih storitev odgovoren za 
kršitve zakona s strani tretjih oseb. Zaradi 
pravne varnosti je treba dosledno 
spoštovati jasni in ločeni vlogi obeh 
instrumentov. 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.

Or. en
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Obrazložitev

Namen te pojasnitve je zagotoviti, da so posredniki odgovorni le za dejavnosti, ki jih 
nadzorujejo.

Predlog spremembe 11

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 ima javni organ ali ustanova, lahko ta 
organ ali ustanova razkrije v skladu z 
zakonodajo Unije ali države članice v 
zvezi z dostopom javnosti do uradnih 
dokumentov, če je to potrebno za 
uskladitev pravice do varstva osebnih 
podatkov s pravico dostopa javnosti do 
uradnih dokumentov in če ustvarja 
pravično ravnotežje med različnimi 
interesi.

Or. en

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je pojasniti razmerje med varstvom podatkov in dostopom 
javnosti do uradnih dokumentov.

Predlog spremembe 12

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 

(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 
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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.

Uniji, s strani upravljavca, ki nima sedeža 
v Uniji, predmet te uredbe, kadar so 
postopki obdelave povezani z nudenjem 
blaga ali storitev, vključno z brezplačnimi 
storitvami, takim posameznikom, na katere 
se nanašajo osebni podatki, ali 
spremljanjem takih posameznikov.

Or. en

Obrazložitev

Uredba bi se morala uporabljati tudi za upravljavca, ki nima sedeža v Uniji, kadar so 
postopki obdelave namenjeni nudenju blaga ali storitev posameznikom, na katere se nanašajo 
osebni podatki, v Uniji, ne glede na to, ali je za to blago ali storitve potrebno plačilo, ali 
spremljanju takih posameznikov. Glej povezan predlog spremembe člena 3(2)(a).

Predlog spremembe 13

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) Za ugotovitev, ali se za dejavnost 
obdelave lahko šteje, da „spremlja“ 
posameznike, na katere se nanašajo osebni 
podatki, bi bilo treba preveriti, ali se 
posameznikom sledi na internetu ali z 
drugimi sredstvi ali pa se zbirajo drugi 
podatki o njih, tudi iz javnih registrov in 
objav v Uniji, ki so dostopni zunaj Unije, 
vključno z namenom uporabe ali 
morebitne poznejše uporabe tehnik
obdelave podatkov, ki obsegajo določanje
„profila“, zlasti z namenom sprejemanja 
odločitev o zadevni osebi oziroma za 
analiziranje ali predvidevanje osebnega 
okusa in vedenja zadevne osebe.

Or. en

Obrazložitev

Uredba bi morala zajemati ne le spremljanje vedenja državljanov Unije s strani upravljavcev 
podatkov zunaj Unije, na primer s sledenjem prek interneta, ampak tudi vse vrste zbiranja in 
obdelave osebnih podatkov o prebivalcih Unije. Predlog spremembe pojasnjuje, kaj pomeni 
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„spremljanje“. Glej povezan predlog spremembe člena 3(2)(b).

Predlog spremembe 14

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 
pričakuje, da jih bo za določitev 
posameznika 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 upoštevanju stanja 
tehnologije v času obdelave in možnosti za 
razvoj v obdobju, za katerega bodo podatki
obdelani.

Or. en

Obrazložitev

Pojem osebnih podatkov dodatno pojasnjujejo objektivna merila za anonimizirane podatke na 
podlagi Priporočila Sveta Evrope 2006(4). Glej povezan predlog spremembe člena 4(1) in 
uvodne izjave 24.

Predlog spremembe 15

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 

(24) Pri uporabi spletnih storitev so lahko 
posamezniki povezani z enim ali več
spletnimi identifikatorji, ki jih zagotovijo 
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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.

njihove naprave, aplikacije, orodja in 
protokoli, kot so naslovi internetnega 
protokola, identifikatorji piškotkov 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 povezan predlog spremembe 
člena 4(1) in uvodne izjave 23. 

Predlog spremembe 16

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. Za določitev, 
kdaj je posameznik otrok, bi morala ta 
uredba uporabiti opredelitev iz Konvencije 
ZN o otrokovih pravicah. Nobenega 
sklicevanja na varstvo otrok v tej uredbi 
ne bi smeli razumeti kot implicitno izjavo, 
da bi bilo treba varstvo osebnih podatkov 
odraslih obravnavati manj pazljivo, kot če 
to sklicevanje ne bi bilo vključeno.

Or. en
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Obrazložitev

Otroci si zaslužijo posebno varstvo, vendar to ne pomeni, da si odrasli zaslužijo slabše 
varstvo. Glej povezana člena 8 in 17(1).

Predlog spremembe 17

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
posebne, informirane in izrecne 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.

Or. en

Predlog spremembe 18

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 
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.

(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 
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. Zaradi skladnosti z načelom 
zmanjšanja količine podatkov ne bi smeli 
razumeti, da dokazno breme terja 
potrditev identitete posameznikov, na 
katere se nanašajo osebni podatki, razen 



PE501.927v04-00 18/211 PR\924343SL.doc

SL

če je to nujno.

Or. en

Predlog spremembe 19

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. Uporaba privzetih 
možnosti, na primer vnaprej označenih 
polj, ki jih mora posameznik, na katerega 
se nanašajo osebni podatki, spremeniti, da 
bi ugovarjal obdelavi, ne pomeni 
prostovoljne privolitve.

Or. en

Predlog spremembe 20

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 

(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 obdelovalec ali 
upravljavec v prevladujočem položaju na 
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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.

trgu v zvezi s proizvodi ali storitvami, ki se 
zagotavljajo posamezniku, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, ali kadar 
enostranska in nebistvena sprememba 
storitve posamezniku, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, ne daje druge 
možnosti, kot da sprejme to spremembo ali 
opusti spletni vir, v katerega je vložil 
veliko časa. Kadar je upravljavec javni 
organ, bi neravnovesje obstajalo samo v 
primeru posebnih postopkov obdelave 
podatkov, ko lahko javni organ s svojimi 
zadevnimi javnimi pooblastili uvede 
obveznost in se ob upoštevanju interesa 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, za privolitev ne more šteti, 
da je dana prostovoljno.

Or. en

Obrazložitev

Pojem „velikega neravnovesja“ je dodatno pojasnjen, da bi se dodatno vključili primeri 
prevladujočega položaja na trgu ali blokade potrošnikov.

Predlog spremembe 21

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 
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 

(36) Kadar se obdelava izvaja v skladu z 
zakonsko obveznostjo, ki velja za 
upravljavca, 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 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 
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pravo, ali pa fizična ali pravna oseba, ki jo 
ureja zasebno pravo, kot na primer 
poklicno združenje.

poklicno združenje.

Or. en

Predlog spremembe 22

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



PR\924343SL.doc 21/211 PE501.927v04-00

SL

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Uvodna izjava 39

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(39) Obdelava podatkov v obsegu, nujno 
potrebnem za zagotovitev varnosti omrežja 
in informacij, tj. zmožnosti omrežja ali 
informacijskega sistema, da na dani ravni 
zaupanja prepreči slučajne dogodke ali 
nezakonita ali zlonamerna dejanja, ki 
ogrožajo dostopnost, avtentičnost, 
celovitost in zaupnost shranjenih ali 
prenesenih podatkov ter varnost s tem 
povezanih storitev, ki jih ponujajo ali so 
dostopne preko teh omrežij in sistemov, s 
strani javnih organov, skupin za odzivanje 
na računalniške grožnje (CERT), skupin za 
odzivanje na računalniške varnostne 
incidente (CSIRT), ponudnikov 
elektronskih komunikacijskih omrežij in 
storitev ter ponudnikov varnostnih 
tehnologij in storitev pomeni pravni interes 
zadevnega upravljavca podatkov. To bi 
lahko vključevalo na primer preprečevanje 
nepooblaščenega dostopa do elektronskih 
komunikacijskih omrežij, širjenja 
zlonamernih kod, napadov, ki povzročajo 
zavrnitev storitve, ter škode na 
računalniških in elektronskih 
komunikacijskih sistemih.

(39) Obdelava podatkov v obsegu, nujno 
potrebnem za zagotovitev varnosti omrežja 
in informacij, tj. zmožnosti omrežja ali 
informacijskega sistema, da prepreči 
slučajne dogodke ali nezakonita ali 
zlonamerna dejanja, ki ogrožajo 
dostopnost, avtentičnost, celovitost in 
zaupnost shranjenih ali prenesenih 
podatkov ter varnost s tem povezanih 
storitev, ki jih ponujajo ali so dostopne 
prek teh omrežij in sistemov, s strani 
javnih organov, skupin za odzivanje na 
računalniške grožnje (CERT), skupin za 
odzivanje na računalniške varnostne 
incidente (CSIRT), ponudnikov 
elektronskih komunikacijskih omrežij in 
storitev ter ponudnikov varnostnih 
tehnologij in storitev, v primeru posebnih 
incidentov, pomeni pravni interes 
zadevnega upravljavca podatkov. To bi 
lahko vključevalo na primer preprečevanje 
nepooblaščenega dostopa do elektronskih 
komunikacijskih omrežij, širjenja 
zlonamernih kod, napadov, ki povzročajo 
zavrnitev storitve, ter škode na 
računalniških in elektronskih 
komunikacijskih sistemih. Pravni interes 
je tudi obdelava osebnih podatkov za 
omejevanje zlonamernega dostopa do 
javno dostopnega omrežja ali 
informacijskih sistemov ter njihove 
uporabe, na primer uvrščanje na črni 
seznam naslovov MAC (nadzor dostopa do 
medijev) ali elektronskih poštnih naslovov 
s strani upravljavca sistema.

Or. en
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Predlog spremembe 24

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, 
pomeni 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 25

Predlog uredbe
Uvodna izjava 39 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(39b) Interesi in temeljne pravice 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, imajo prednost pred 
interesom upravljavca podatkov, kadar se 
osebni podatki obdelujejo v okoliščinah, v 
katerih posamezniki, na katere se 
nanašajo osebni podatki, ne pričakujejo 
nadaljnje obdelave, na primer pri uporabi 
brskalnika, sestavljanju in pošiljanju 
elektronske pošte ali uporabi druge 
elektronske storitve pošiljanja zasebnih 
sporočil. Kakršna koli obdelava takih 
podatkov, ki ni namenjena opravljanju 
storitve, ki jo je zahteval posameznik, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, se ne 
sme šteti za pravni interes upravljavca.
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Or. en

Predlog spremembe 26

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 in informirane 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 s strani zadevnih 
posameznikov, na katere se nanašajo 
osebni podatki.

Or. en

Predlog spremembe 27

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 

(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 
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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.

zagotavljanje kakovosti in stroškovne 
učinkovitosti postopkov, ki se uporabljajo 
za reševanje zahtevkov za dajatve in 
storitve v sistemu zdravstvenega 
zavarovanja.

Or. en

Obrazložitev

Obdelava občutljivih podatkov v zgodovinske, statistične in znanstvenoraziskovalne namene 
ni tako nujna ali potrebna kot javno zdravje ali socialno varstvo. Zato ni treba uvesti izjeme, 
ki bi te namene obdelave podatkov postavila na isto raven kot druge navedene utemeljitve.

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Uvodna izjava 45

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(45) Če podatki, ki jih upravljavec 
obdeluje, upravljavcu ne omogočajo 
identifikacije fizične osebe, upravljavec 
podatkov ne bi smel biti zavezan k 
pridobivanju dodatnih informacij, da bi 
ugotovil istovetnost posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, samo 
zaradi skladnosti s katero koli določbo te 
uredbe. V primeru zahteve po dostopu bi 
moral upravljavec imeti pravico, da od 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, zahteva dodatne 
informacije, ki bodo upravljavcu podatkov 
omogočile, da najde osebne podatke, ki jih 
ta oseba išče.

(45) Če podatki, ki jih upravljavec 
obdeluje, upravljavcu ne omogočajo 
identifikacije ali izločanja fizične osebe,
upravljavec podatkov ne bi smel biti 
zavezan k pridobivanju dodatnih 
informacij, da bi ugotovil istovetnost 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, samo zaradi skladnosti s 
katero koli določbo te uredbe. V primeru 
zahteve po dostopu bi moral upravljavec 
imeti pravico, da od posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, 
zahteva dodatne informacije, ki bodo 
upravljavcu podatkov omogočile, da najde 
osebne podatke, ki jih ta oseba išče.

Or. en
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Predlog spremembe 29

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, 
pravico do vložitve pritožbe v zvezi z 
obdelavo osebnih podatkov s strani 
upravljavca ali obdelovalca pri organu, 
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. en

Obrazložitev

Uvodni povzetek pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, podoben 
povzetku člena 5 o načelih.
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Predlog spremembe 30

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
pridobijo 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
nezmožnosti izpolnitve zahteve 
posameznika navede razloge za to.

Or. en

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Uvodna izjava 50

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(50) Vendar pa izvajanje te obveznosti ni 
nujno, če ima posameznik, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, te informacije že 
na voljo ali če je beleženje ali posredovanje 
izrecno določeno z zakonom ali če bi se 
zagotavljanje informacij posamezniku, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, 
izkazalo za nemogoče ali bi vključevalo 
nesorazmeren napor. Do slednjega bi 
lahko prišlo zlasti, kadar se obdelava 
izvaja v zgodovinske, statistične ali 
znanstvenoraziskovalne namene; v zvezi s 
tem se lahko upošteva število 
posameznikov, na katere se nanašajo 
osebni podatki, starost podatkov in vsi 
sprejeti nadomestni ukrepi.

(50) Vendar pa izvajanje te obveznosti ni 
nujno, če ima posameznik, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, te informacije že 
na voljo ali če je beleženje ali posredovanje 
izrecno določeno z zakonom ali če bi se 
zagotavljanje informacij posamezniku, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, 
izkazalo za nemogoče ali bi vključevalo 
nesorazmeren napor.



PR\924343SL.doc 27/211 PE501.927v04-00

SL

Or. en

Obrazložitev

Črtano besedilo bi lahko bilo napačno razumljeno, in sicer da spodbuja nižjo raven varstva 
za nekatere vrste obdelave podatkov. Glej povezan člen 14(5).

Predlog spremembe 32

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, prejemnikov
podatkov, logike 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, na primer v zvezi z avtorskimi 
pravicami, 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

Tehnična pojasnitev, da se „intelektualna lastnina“ v tem okviru nanaša na avtorske pravice, 
ki ščitijo programsko opremo, ki se uporablja za obdelavo osebnih podatkov, in ne na varstvo 
intelektualne lastnine na splošno, ki ne sodi na področje uporabe te uredbe. Glej povezan člen 
15.
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Predlog spremembe 33

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

Or. en

Obrazložitev

Če se uporabljajo psevdonimi, kar spodbuja ta uredba, mora uporabnik le dokazati svojo 
istovetnost, npr. s predložitvijo dokazila, da je lastnik računa, ne da bi mu bilo treba 
predložiti informacije o identiteti. Glej povezane člene 10, 11(2) in 15(1). 

Predlog spremembe 34

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 

(53) Vsaka oseba bi morala imeti pravico 
do popravka osebnih podatkov v zvezi z 
njo in „pravico do izbrisa 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.
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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.

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

Ker so pravice, ki so v tej uvodni izjavi podeljene vsem državljanom, celovite, se zdi, da 
otrokom ni treba nameniti „posebne“ pozornosti. Besedilo, ki ga predlaga Komisija, bi lahko 
prispevalo k manj celovitemu varstvu za odrasle. Poleg tega se že uporabljajo posebne 
zahteve glede veljavnosti privolitve otrok k obdelavi njihovih podatkov. V tem okviru bi bilo 
izbrisano besedilo zgolj podvajanje. Glej povezano uvodno izjavo 29 in člen 8(1).

Predlog spremembe 35

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 

(54) Za okrepitev „pravice do izbrisa in 
pravice biti pozabljen“ v spletnem okolju 
bi morala biti pravica do izbrisa razširjena 
tako, da mora upravljavec, ki je osebne 
podatke objavil brez pravne utemeljitve,
storiti vse potrebno za izbris podatkov, pri 
čemer to ne posega v pravico 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, do odškodnine.
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upravljavec šteje za odgovornega, če je 
odobril objavo s strani tretje osebe.

Or. en

Obrazložitev

Pravica do izbrisa in pravica do popravka ostajata pomembni za osebe, na katere se podatki 
nanašajo, saj se objavlja vse več informacij, ki lahko imajo znatne posledice. Vendar če je 
bila objava osebnih podatkov izvedena na podlagi zakonitih razlogov iz člena 6(1) te uredbe, 
„pravica biti pozabljen“ ni niti realistična niti zakonita. Glej povezana predloga sprememb k 
členoma 17(2) in 17(2a). To ne pomeni, da lahko tretje osebe še naprej obdelujejo objavljene 
osebne podatke, če za to nimajo pravnega razloga.

Predlog spremembe 36

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 brezplačno
pridobijo podatke, ki se nanje nanašajo, 
tudi v interoperabilni in po možnosti 
odprtokodni 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 
shranjevanju podatkov na način, ki 
omogoča učinkovito prenosljivost 
podatkov za posameznike, na katere se 
nanašajo osebni podatki.

Or. en

Obrazložitev

Zahteva, da morajo biti podatki že obdelani v strukturirani obliki v splošni rabi, da bi se 
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lahko uveljavljala pravica do prenosljivosti podatkov, lahko ovira uporabo te določbe in 
omeji pravico posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, do prenosljivosti. 
Upravljavci podatkov bi morali biti zmožni izvoziti vse strukturirane podatke, tudi če so 
zagotovljeni v posebni in nesplošni obliki, v obliko v splošni rabi. Glej spremenjeni člen 15(2) 
v zvezi s tem. Drugi del pojasnjuje, da zaradi zaščite potrošnikov prenos podatkov na 
platformo ne bi smel biti pogoj za njeno uporabo.

Predlog spremembe 37

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

Obrazložitev

Ni sprejemljivih razlogov za to, da bi se za obdelavo zaradi neposrednega trženja uporabljalo 
manj zaščitnih ukrepov kot za druge vrste obdelave. Glej povezan člen 19(2).

Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Uvodna izjava 58

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(58) Vsaka fizična oseba bi morala imeti 
pravico, da ni predmet oblikovanja 
profilov ali ukrepov, ki temeljijo 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 
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posebnim obveščanjem posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, in 
pravico do človeškega posredovanja, 
veljati pa bi moralo tudi, da se tak ukrep 
ne sme nanašati na otroka.

ustrezni zaščitni ukrepi, vključno s 
posebnim obveščanjem posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki. Taki 
ukrepi ne bi smeli povzročati 
diskriminacije, se nanašati na otroke ali 
ustvarjati pravnih ali znatnih učinkov za 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, brez človeškega 
posredovanja.

Or. en

Obrazložitev

As is the case with any collection, processing and use of data, a general ban is introduced on 
profiling as defined in Člen 4 and it is only permissible where provided for by law, i.e. either 
by means of the data subject's consent or a statutory provision. Consent will primarily be an 
option in the private sector (including contracts), whereas statutory permission will especially 
but not only be relevant in the public sector. Including the requirement that the data subject 
must consent to the profiling prevents what often happens in practice, namely that profiles are 
created without the data subject's knowledge. See related amendments to Articles 4(3b), 
14(1)(g), (ga), (gb), 15(1), 20.

Predlog spremembe 39

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

(59) Omejitve posebnih načel in pravic do 
obveščenosti, popravka in izbrisa ali 
pravice do dostopa in 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,
preprečevanjem, preiskovanjem in
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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.

pregonom kaznivih dejanj ali kršitev etike 
za zakonsko urejene poklice, drugih javnih 
interesov Unije ali države članice, zlasti
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

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je posledica združitve pravic do dostopa in prenosljivosti podatkov s 
pojasnitvami o oblikovanju profilov. Glej povezane člene 15, 18, 20 in 21(2).

Predlog spremembe 40

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 zmožen dokazati
skladnost vsakega postopka obdelave s to 
uredbo.

Or. en

Obrazložitev

Pojem odgovornosti bi bilo treba izrecno omeniti in pojasniti, da to vključuje le zmožnost 
dokazati skladnost na zahtevo. Glej povezan člen 22.
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Predlog spremembe 41

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) 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.
V skladu z načelom vgrajenega varstva 
podatkov mora biti varstvo podatkov 
vgrajeno v celotnem življenjskem ciklu 
tehnologije, od začetne faze načrtovanja 
do uvedbe, uporabe in končno zavrženja. 
V skladu z načelom privzetega varstva 
podatkov morajo biti privzete nastavitve 
storitev in proizvodov skladne s splošnimi 
načeli varstva podatkov, kot sta načeli 
zmanjšanja količine podatkov na 
najmanjšo možno mero in omejitve 
namena.

Or. en

Obrazložitev

Če želimo zagotoviti učinkovitost „vgrajenega varstva podatkov“, ga je treba izvajati v vseh 
fazah življenjskega cikla sistemov za obdelavo podatkov. Tako „vgrajeno varstvo podatkov“ 
kot „privzeto varstvo podatkov“ bi bilo treba jasneje opredeliti, kot predlaga predlog 
spremembe. Glej povezan člen 23.
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Predlog spremembe 42

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, ter se dejavnosti obdelave 
upravljavca nanašajo na nudenje blaga ali 
storitev takim posameznikom ali na 
spremljanje takih posameznikov, bi moral 
upravljavec imenovati predstavnika, razen 
če je sedež upravljavca v tretji državi, ki 
zagotavlja ustrezno raven varstva, oziroma 
je upravljavec 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 kateri 
koli nadzorni organ.

Or. en

Obrazložitev

V digitalnem okolju ni več ustrezno, da se število zaposlenih uporablja kot merilo 
pomembnosti obdelave podatkov. Instagram, spletno podjetje za fotografske storitve, je 
nedavno odkupil Facebook za milijardo dolarjev, takrat pa je imelo podjetje 13 zaposlenih. 
Pomembno je število posameznikov, katerih podatki se obdelujejo.

Predlog spremembe 43

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

(65) Za dokaz skladnosti s to uredbo bi 
moral upravljavec ali obdelovalec 
dokumentirati vsak postopek obdelave, da 
bi posamezniku, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, lahko zagotovil zadostne 
informacije. Vsak upravljavec in 
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te dokumentacije, da bi tako lahko služila
spremljanju postopkov obdelave.

obdelovalec bi moral biti zavezan k 
sodelovanju z nadzornimi organi in na 
zahtevo omogočiti dostop vsaj do teh 
informacij, da bi tako lahko služile
spremljanju postopkov obdelave.

Or. en

Predlog spremembe 44

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 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 morali spodbujati 
tehnološko nevtralnost, interoperabilnost in 
inovativnost ter po potrebi spodbujati tretje 
države.

Or. en

Obrazložitev

Nobenega utemeljenega razloga ni, da bi morala ukrepe spodbujati le Komisija.
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Predlog spremembe 45

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 
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, 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 
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.
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Or. en

Obrazložitev

Ker obveščanje v 24 urah ni vedno izvedljivo, poročevalec predlaga podaljšanje roka, v 
katerem je treba o kršitvi varnosti osebnih podatkov obvestiti nadzorni organ, in sicer na 
72 ur. Da bi preprečili preobremenjenost posameznikov, na katere se nanašajo osebni 
podatki, zaradi obveščanja, bi jih bilo treba obveščati le v primerih, v katerih bo kršitev 
varnosti osebnih podatkov verjetno škodljivo vplivala na varstvo njihovih osebnih podatkov 
ali njihovo zasebnost, na primer v primeru kraje ali zlorabe identitete, finančne izgube, 
fizične škode, hudega poniževanja ali okrnitve ugleda. Glej povezana člena 31(1) in 32(1).

Predlog spremembe 46

Predlog uredbe
Uvodna izjava 73

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(73) Ocene učinka o varstvu podatkov 
mora izvajati javni organ, če taka ocena 
še ni bila izvedena v okviru sprejetja 
nacionalne zakonodaje, na kateri temelji 
opravljanje nalog javnega organa in ki 
ureja zadevne posebne postopke obdelave 
ali nize postopkov.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Oceno učinka o varstvu podatkov bi bilo treba izvajati tudi, kadar javni organi obdelujejo 
podatke na podlagi pravne obveznosti, da bi se zagotovila skladnost s to uredbo, predvsem 
pa, da bi se čim bolj zmanjšalo število podatkov in zagotovilo varstvo podatkov ter da bi se 
ublažila tveganja v zvezi s pravicami in svoboščinami posameznikov, na katere se nanašajo
osebni podatki. Glej povezano črtanje člena 33(5).

Predlog spremembe 47

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 

(74) Kadar ocena učinka o varstvu 
podatkov pokaže, da je s postopki obdelave 
povezana visoka raven posebnih tveganj za 
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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.

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 ali 
uradno osebo za varstvo podatkov o 
tvegani obdelavi, ki morda ni v skladu s to 
uredbo, s strani nadzornega organa ali 
uradne osebe za varstvo podatkov 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 48

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
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, 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 
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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. en

Obrazložitev

V času računalništva v oblaku, v katerem lahko celo zelo majhni upravljavci obdelujejo velike 
količine podatkov prek spletnih storitev, prag za obvezno imenovanje uradne osebe za varstvo 
podatkov ne sme temeljiti zgolj na velikosti podjetja, pač pa predvsem na pomembnosti 
obdelave podatkov. To vključuje vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo, vrsto dejavnosti 
obdelave in število posameznikov, katerih podatki se obdelujejo. Glej povezan člen 35(1).

Predlog spremembe 49

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 sposobnost 
sodelovanja s predstavništvom zaposlenih. 
Upravljavec bi moral uradni osebi za 
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varstvo podatkov omogočiti udeležbo na 
dodatnem izpopolnjevanju, da bi ohranila 
posebno znanje, ki ga potrebuje za 
opravljanje svojih dolžnosti.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe opredeljuje kvalifikacije, ki jih mora imeti uradna oseba za varstvo 
podatkov, in pojasnjuje potrebo po možnosti udeležbe na dodatnem izpopolnjevanju.

Predlog spremembe 50

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

(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 
nekaterih področjih, pripravijo pravila 
ravnanja za pospeševanje učinkovite 
uporabe te uredbe. Taka pravila ravnanja 
bi morala pojasnjevati uporabo te uredbe 
za ustrezna poslovna področja.

Or. en

Predlog spremembe 51

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, 

(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, 
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omogočili, da hitro ocenijo raven varstva 
podatkov zadevnih proizvodov in storitev.

omogočili, da hitro, zanesljivo in 
preverljivo ocenijo raven varstva podatkov 
zadevnih proizvodov in storitev.

Or. en

Povezano s členom 39(1).

Predlog spremembe 52

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.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je posledica predloga spremembe člena 41(1).

Predlog spremembe 53

Predlog uredbe
Uvodna izjava 82

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(82) Komisija lahko tudi ugotovi, da tretja 
država ali ozemeljska enota ali sektor za 
obdelavo v tretji državi ali mednarodna 

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

ustrezne ravni varstva podatkov.
Posledično bi moral biti prenos osebnih 
podatkov v navedeno tretjo državo 
prepovedan. V takem primeru bi moralo 
biti predvideno posvetovanje med 
Komisijo in takimi tretjimi državami ali 
mednarodnimi organizacijami.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je posledica predloga spremembe člena 42(2)(b).

Predlog spremembe 54

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 pravno 
zavezujoče jamstvo, da zanje po prenosu 
teh podatkov še vedno veljajo temeljne 
pravice in zaščitni ukrepi glede obdelave 
njihovih podatkov v Uniji. To jamstvo bi 
moralo vključevati finančno nadomestilo 
v primeru izgube ali nepooblaščenega 
dostopa ali obdelave podatkov in ne glede 
na nacionalno zakonodajo tudi obveznost 
zagotavljanja vseh podrobnosti o vseh 
dostopih javnih organov v tretji državi do 
podatkov.

Or. en

Obrazložitev

Pojasnitev, da bi morali prenosi podatkov na tretje države vedno temeljiti na pravno 
zavezujočemu instrumentu, ki zagotavlja tudi nadomestilo in obveščanje nadzornih organov. 
Povezano s členoma 42(1) in 44(1)(h).
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Predlog spremembe 55

Predlog uredbe
Uvodna izjava 92

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(92) Ustanovitev nadzornih organov v 
državah članicah, ki popolnoma neodvisno 
opravljajo svoje naloge, je bistveni del 
varstva posameznikov pri obdelavi 
njihovih osebnih podatkov. Državam 
članicam bi morala biti omogočena 
ustanovitev več kot enega nadzornega 
organa zaradi umestitve v njihovo ustavno, 
organizacijsko in upravno strukturo.

(92) Ustanovitev nadzornih organov v 
državah članicah, ki popolnoma neodvisno 
opravljajo svoje naloge, je bistveni del 
varstva posameznikov pri obdelavi 
njihovih osebnih podatkov. Državam 
članicam bi morala biti omogočena 
ustanovitev več kot enega nadzornega 
organa zaradi umestitve v njihovo ustavno, 
organizacijsko in upravno strukturo. Organ 
mora imeti ustrezne finančne in človeške 
vire za popolno izvajanje svoje vloge, ob 
upoštevanju številčnosti populacije in 
obsega obdelave osebnih podatkov.

Or. en

Obrazložitev

Nadzorni organi, ki morajo biti popolnoma neodvisni, morajo imeti na voljo dovolj sredstev 
za učinkovito opravljanje nalog. Predlog spremembe zagotavlja jasnejše smernice o tem, kako 
zagotoviti ustrezna sredstva. Glej povezan predlog spremembe uvodne izjave 95. Povezano s 
členom 47(5).

Predlog spremembe 56

Predlog uredbe
Uvodna izjava 94

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(94) Vsakemu nadzornemu organu bi bilo 
treba zagotoviti zadostne finančne in 
človeške vire, prostore in infrastrukturo, ki 
so potrebni za učinkovito opravljanje 
njihovih nalog, vključno z nalogami v 
zvezi z medsebojno pomočjo in 
sodelovanjem z drugimi nadzornimi organi 
v vsej Uniji.

(94) Vsakemu nadzornemu organu bi bilo 
treba zagotoviti zadostne finančne in 
človeške vire, s posebnim poudarkom na 
zagotavljanju ustreznega tehničnega in 
pravnega znanja osebja, prostore in 
infrastrukturo, ki so potrebni za učinkovito 
opravljanje njihovih nalog, vključno z 
nalogami v zvezi z medsebojno pomočjo in 
sodelovanjem z drugimi nadzornimi organi 
v vsej Uniji.
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Or. en

Predlog spremembe 57

Predlog uredbe
Uvodna izjava 95

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(95) Vsaka država članica bi morala 
predpisati splošne pogoje za člane 
nadzornega organa, ki bi morali zlasti 
določati, da te člane imenuje parlament ali 
vlada države članice, ter vsebovati pravila 
o osebnih kvalifikacijah in položaju teh 
članov.

(95) Vsaka država članica bi morala 
predpisati splošne pogoje za člane 
nadzornega organa, ki bi morali zlasti 
določati, da te člane imenuje parlament ali 
vlada po posvetovanju s parlamentom 
zadevne države članice, pri čemer bi bilo 
treba ustrezno zagotoviti, da se čim bolj 
zmanjša možnost političnega vmešavanja,
ter vsebovati pravila o osebnih 
kvalifikacijah članov, izogibanju 
nasprotjem interesov in položaju teh 
članov.

Or. en

Obrazložitev

Dodatno je pojasnjena neodvisnost članov nadzornih organov. Povezano s členoma 48(1), 49.

Predlog spremembe 58

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 

(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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upravno breme.

Or. en

Obrazložitev

Povezano s predlaganim novim mehanizmom za skladnost. Glej člen 54a (novo).

Predlog spremembe 59

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. Evropski odbor 
za varstvo podatkov lahko na zahtevo 
pristojnega organa v nekaterih primerih 
določi vodilni organ.

Or. en

Obrazložitev

Povezano s predlaganim novim mehanizmom za skladnost. Glej člena 48(1), 49.

Predlog spremembe 60

Predlog uredbe
Uvodna izjava 101

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(101) Vsak nadzorni organ bi moral 
obravnavati pritožbe, ki jih vloži kateri koli 
posameznik, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, in preiskati zadevo.
Preiskavo na podlagi pritožbe bi bilo treba 
izvesti v obsegu, ki je v posamezni zadevi 
ustrezen, saj je lahko odločba nadzornega 
organa predmet sodne presoje. Nadzorni 
organ bi moral posameznika, na katerega 
se nanašajo osebni podatki, v primernem 

(101) Vsak nadzorni organ bi moral 
obravnavati pritožbe, ki jih vloži kateri koli 
posameznik, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, ali združenje, ki deluje v 
javnem interesu, in preiskati zadevo.
Preiskavo na podlagi pritožbe bi bilo treba 
izvesti v obsegu, ki je v posamezni zadevi 
ustrezen, saj je lahko odločba nadzornega 
organa predmet sodne presoje. Nadzorni 
organ bi moral posameznika, na katerega 
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roku obvestiti o stanju zadeve in odločitvi 
o pritožbi. Če mora nadzorni organ zadevo 
podrobneje proučiti ali se uskladiti z 
drugim nadzornim organom, bi bilo treba 
posamezniku, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, posredovati informacije o 
stanju zadeve med postopkom.

se nanašajo osebni podatki, ali združenje v 
primernem roku obvestiti o stanju zadeve 
in odločitvi o pritožbi. Če mora nadzorni 
organ zadevo podrobneje proučiti ali se 
uskladiti z drugim nadzornim organom, bi 
bilo treba posamezniku, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, posredovati 
informacije o stanju zadeve med 
postopkom.

Or. en

Obrazložitev

Glej člen 73(2).

Predlog spremembe 61

Predlog uredbe
Uvodna izjava 104

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(104) Vsak nadzorni organ bi moral imeti 
pravico do sodelovanja pri skupnem 
ukrepanju nadzornih organov. Zaprošeni 
nadzorni organ bi moral na zahtevo 
odgovoriti v določenem roku.

(104) Vsak nadzorni organ bi moral imeti 
pravico do sodelovanja pri skupnem 
ukrepanju nadzornih organov. Zaprošeni 
nadzorni organ bi moral na zahtevo 
odgovoriti v določenem roku. Evropski 
odbor za varstvo podatkov bi moral biti na 
zahtevo zadevnih nadzornih organov 
zmožen usklajevati take dejavnosti.

Or. en

Obrazložitev

Povezano s predlaganim novim mehanizmom za skladnost. Glej člena 52(3), 56(2).

Predlog spremembe 62

Predlog uredbe
Uvodna izjava 106 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(106a) Za zagotovitev dosledne uporabe te 
uredbe lahko Evropski odbor za varstvo 
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podatkov sprejme zavezujoč ukrep, če tako 
odloči dvotretjinska večina njegovih 
članov.

Or. en

Obrazložitev

Povezano s predlaganim novim mehanizmom za skladnost. Evropski odbor za varstvo 
podatkov bi moral biti v skrajni sili pooblaščen za sprejetje zavezujočega sklepa, če se 
udeleženi nadzorni organi ne morejo sporazumeti v zvezi z ukrepom.

Predlog spremembe 63

Predlog uredbe
Uvodna izjava 107

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(107) Za zagotovitev skladnosti s to uredbo 
lahko Komisija o tem sprejme mnenje ali 
sklep, ki od nadzornega organa zahteva,
da svoj osnutek ukrepa začasno prekliče.

(107) Za zagotovitev skladnosti s to uredbo 
lahko Komisija sprejme mnenje o zadevah,
na katere je bila opozorjena. Komisija 
lahko vloži pritožbo na Sodišče Evropske 
unije. Sodišče lahko zaprosi, da z nujnim 
postopkom ukrep začasno prekliče, če je to 
potrebno za preprečevanje nepopravljive 
škode.

Or. en

Obrazložitev

Komisija lahko sprejme sklep o zadevi, obravnavani v novem mehanizmu za skladnost, ki ga 
mora zadevni nadzorni organ dosledno upoštevati. Če sklepa Komisije ne upošteva, mora 
predložiti obrazloženo mnenje. Komisija lahko v skrajni sili izpodbija zavezujoč sklep 
Evropskega odbora za varstvo podatkov pred Sodiščem Evropske unije in zahteva začasni 
preklic ukrepa. Povezano s členom 61a (novo).

Predlog spremembe 64

Predlog uredbe
Uvodna izjava 110

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(110) Na ravni Unije bi bilo treba 
ustanoviti Evropski odbor za varstvo 

(110) Na ravni Unije bi bilo treba 
ustanoviti Evropski odbor za varstvo 



PR\924343SL.doc 49/211 PE501.927v04-00

SL

podatkov. Moral bi nadomestiti delovno 
skupino o varstvu posameznikov pri 
obdelavi osebnih podatkov, ustanovljeno z 
Direktivo 95/46/ES. Sestavljati bi ga 
morali vodje nadzornega organa vsake 
države članice in Evropski nadzornik za 
varstvo podatkov. Komisija bi morala 
sodelovati pri dejavnostih odbora. Evropski 
odbor za varstvo podatkov bi moral 
prispevati k dosledni uporabi te uredbe v 
vsej Uniji, vključno s svetovanjem
Komisiji in spodbujanjem sodelovanja 
nadzornih organov v vsej Uniji. Evropski 
odbor za varstvo podatkov mora pri 
opravljanju svojih nalog delovati 
neodvisno.

podatkov. Moral bi nadomestiti delovno 
skupino o varstvu posameznikov pri 
obdelavi osebnih podatkov, ustanovljeno z 
Direktivo 95/46/ES. Sestavljati bi ga 
morali vodje nadzornega organa vsake 
države članice in Evropski nadzornik za 
varstvo podatkov. Komisija bi morala 
sodelovati pri dejavnostih odbora. Evropski 
odbor za varstvo podatkov bi moral 
prispevati k dosledni uporabi te uredbe v 
vsej Uniji, vključno s svetovanjem
institucijam Evropske unije in 
spodbujanjem sodelovanja nadzornih 
organov v vsej Uniji, vključno z 
usklajevanjem skupnih dejavnosti.
Evropski odbor za varstvo podatkov mora 
pri opravljanju svojih nalog delovati 
neodvisno.

Or. en

Obrazložitev

Povezano s členom 64(1).

Predlog spremembe 65

Predlog uredbe
Uvodna izjava 112

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(112) Vsak organ, organizacija ali 
združenje, katerega namen je varstvo 
pravic in interesov posameznikov, na 
katere se nanašajo osebni podatki, v zvezi 
z varstvom njihovih podatkov in ki je
ustanovljen v skladu z nacionalno 
zakonodajo države članice, bi moral imeti 
pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem 
organu ali uveljavitve pravice do pravnega 
sredstva v sodnem postopku v imenu 
posameznikov, na katere se nanašajo 
osebni podatki, ali do vložitve lastne 
pritožbe, neodvisno od pritožbe 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, če meni, da je prišlo do 

(112) Vsak organ, organizacija ali 
združenje, ki deluje v javnem interesu, ki 
je ustanovljen v skladu z nacionalno 
zakonodajo države članice, bi moral imeti 
pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem 
organu ali uveljavitve pravice do pravnega 
sredstva v sodnem postopku v imenu 
posameznikov, na katere se nanašajo 
osebni podatki, ali do vložitve lastne 
pritožbe, neodvisno od pritožbe 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, če meni, da je prišlo do 
kršitve varnosti osebnih podatkov.
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kršitve varnosti osebnih podatkov.

Or. en

Obrazložitev

Izboljšati je treba možnosti učinkovitega pravnega varstva, tudi prek združenj, ki delujejo v 
javnem interesu. Glej povezane predloge sprememb členov 73(2) in 76(1).

Predlog spremembe 66

Predlog uredbe
Uvodna izjava 114

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(114) Za okrepitev sodnega varstva 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, kadar je pristojni nadzorni 
organ ustanovljen v drugi državi članici kot 
tisti, v kateri prebiva posameznik, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, lahko 
tak posameznik od katerega koli organa, 
organizacije ali združenja, katerega namen 
je varstvo pravic in interesov 
posameznikov pri obdelavi njihovih 
podatkov, zahteva, da v njegovem imenu 
pred pristojnim sodiščem v drugi državi 
članici začne postopek zoper navedeni 
nadzorni organ.

(114) Za okrepitev sodnega varstva 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, kadar je pristojni nadzorni 
organ ustanovljen v drugi državi članici kot 
tisti, v kateri prebiva posameznik, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, lahko 
tak posameznik od katerega koli organa, 
organizacije ali združenja, ki deluje v 
javnem interesu, zahteva, da v njegovem 
imenu pred pristojnim sodiščem v drugi 
državi članici začne postopek zoper 
navedeni nadzorni organ.

Or. en

Obrazložitev

Pojasnitev, da v imenu posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, ne delujejo le 
specializirana združenja za varstvo podatkov. Povezano s členom 74(3).

Predlog spremembe 67

Predlog uredbe
Uvodna izjava 116

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(116) V postopkih zoper upravljavca ali 
obdelovalca bi moral imeti tožnik možnost, 

(116) V postopkih zoper upravljavca ali 
obdelovalca bi moral imeti tožnik možnost, 
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da postopek začne pred sodiščem države 
članice, v kateri ima upravljavec ali 
obdelovalec sedež, ali pred sodiščem 
države članice, v kateri prebiva 
posameznik, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, razen če je upravljavec 
javni organ, ki izvaja svoja javna 
pooblastila.

da postopek začne pred sodiščem države 
članice, v kateri ima upravljavec ali 
obdelovalec enoto, ali pred sodiščem 
države članice, v kateri prebiva 
posameznik, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, razen če je upravljavec 
javni organ države članice, ki izvaja svoja 
javna pooblastila.

Or. en

Obrazložitev

Pojasnitev, da to ne velja za javne organe tretjih držav. Povezano s členom 75(2).

Predlog spremembe 68

Predlog uredbe
Uvodna izjava 121

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(121) Za obdelavo osebnih podatkov, ki se 
izvaja zgolj v novinarske namene ali 
zaradi umetniškega ali literarnega 
izražanja, bi morala veljati izjema od 
zahtev nekaterih določb te uredbe, da se 
uskladi pravica do varstva osebnih 
podatkov s pravico do svobode izražanja in 
predvsem pravico do sprejemanja in 
širjenja informacij, kot je zagotovljeno 
zlasti v členu 11 Listine Evropske unije o 
temeljnih pravicah. To bi moralo veljati 
zlasti za obdelavo osebnih podatkov na 
avdiovizualnem področju ter v arhivih 
novic in medijskih arhivih. Zato bi morale 
države članice sprejeti zakonodajne ukrepe, 
ki bi morali določati izjeme in odstopanja, 
potrebne za uravnoteženje teh temeljnih 
pravic. Take izjeme in odstopanja bi države 
članice morale sprejeti glede splošnih 
načel, pravic posameznika, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, upravljavca in 
obdelovalca, prenosa podatkov v tretje 
države ali mednarodne organizacije, 
neodvisnih nadzornih organov ter 
sodelovanja in skladnosti. Vendar pa 

(121) Kadar je to potrebno, bi morale biti
za obdelavo osebnih podatkov mogoče 
izjeme ali odstopanja od zahtev nekaterih 
določb te uredbe, da se uskladi pravica do 
varstva osebnih podatkov s pravico do 
svobode izražanja in predvsem pravico do 
sprejemanja in širjenja informacij, kot je 
zagotovljeno zlasti v členu 11 Listine 
Evropske unije o temeljnih pravicah. To bi 
moralo veljati zlasti za obdelavo osebnih 
podatkov na avdiovizualnem področju ter v 
arhivih novic in medijskih arhivih. Zato bi 
morale države članice sprejeti zakonodajne 
ukrepe, ki bi morali določati izjeme in 
odstopanja, potrebne za uravnoteženje teh 
temeljnih pravic. Take izjeme in 
odstopanja bi države članice morale 
sprejeti glede splošnih načel, pravic 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, upravljavca in obdelovalca, 
prenosa podatkov v tretje države ali 
mednarodne organizacije, neodvisnih 
nadzornih organov ter sodelovanja in 
skladnosti. Vendar pa države članice ne bi 
smele določati izjem od drugih določb te 
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države članice ne bi smele določati izjem 
od drugih določb te uredbe. Za upoštevanje 
pomena pravice do svobode izražanja v 
vsaki demokratični družbi je treba pojme, 
povezane s to svobodo, kot je na primer 
novinarstvo, razlagati v širokem smislu.
Zato bi morale države članice opredeliti 
dejavnosti kot „novinarske“ za namene 
izjem in odstopanj na podlagi te uredbe, 
če je predmet teh dejavnosti razkritje 
informacij, mnenj ali idej javnosti, ne 
glede na medij, s katerim se prenašajo. Ne 
bi smele biti omejene na medijske družbe, 
opravljajo pa se lahko v profitne ali 
neprofitne namene.

uredbe. Za upoštevanje pomena pravice do 
svobode izražanja v vsaki demokratični 
družbi je treba pojme, povezane s to 
svobodo, kot je na primer novinarstvo, 
razlagati v širokem smislu.

Or. en

Obrazložitev

Pojasnitev, da se svoboda izražanja ščiti na splošno, ne le za novinarje, umetnike ali pisatelje. 
Povezano s členom 80(1).

Predlog spremembe 69

Predlog uredbe
Uvodna izjava 122

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(122) Obdelava osebnih podatkov v zvezi z 
zdravjem kot posebne vrste podatkov, ki 
jih je treba bolje varovati, je pogosto lahko 
upravičena zaradi številnih zakonitih 
razlogov v korist posameznikov in družbe 
kot celote, zlasti v okviru zagotavljanja 
neprekinjenosti čezmejnega zdravstvenega 
varstva. Zato bi morala ta uredba določiti 
usklajene pogoje za obdelavo osebnih 
podatkov v zvezi z zdravjem, za katere
veljajo posebni in ustrezni zaščitni ukrepi, 
ki varujejo temeljne pravice in osebne 
podatke posameznikov. To vključuje 
pravico posameznikov, da imajo dostop do 
lastnih osebnih podatkov v zvezi z 
zdravjem, na primer podatkov v njihovi 
zdravstveni kartoteki, ki vključuje 

(122) Obdelava osebnih podatkov v zvezi z 
zdravjem kot posebne vrste podatkov, ki 
jih je treba bolje varovati, je lahko 
upravičena zaradi koristi posameznikov in 
družbe kot celote, zlasti v okviru 
zagotavljanja neprekinjenosti čezmejnega 
zdravstvenega varstva. Zato bi morala ta 
uredba določiti usklajene pogoje za 
obdelavo osebnih podatkov v zvezi z 
zdravjem, za katere veljajo posebni in
ustrezni zaščitni ukrepi, ki varujejo 
temeljne pravice in osebne podatke 
posameznikov. To vključuje pravico 
posameznikov, da imajo dostop do lastnih 
osebnih podatkov v zvezi z zdravjem, na 
primer podatkov v njihovi zdravstveni 
kartoteki, ki vključuje informacije, kot so 
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informacije, kot so diagnoza, rezultati 
preiskav, ocene lečečih zdravnikov in 
druga zdravljenja ali posege.

diagnoza, rezultati preiskav, ocene lečečih 
zdravnikov in druga zdravljenja ali posege.

Or. en

Obrazložitev

Povezano s členom 81(1).

Predlog spremembe 70

Predlog uredbe
Uvodna izjava 124

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(124) Splošna načela o varstvu 
posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov bi morala veljati tudi glede 
zaposlitve. Za ureditev obdelave osebnih 
podatkov zaposlenega v okviru zaposlitve 
bi morale države članice imeti možnost, da 
v mejah te uredbe sprejmejo posebno 
zakonodajo o obdelavi osebnih podatkov v 
sektorju zaposlovanja.

(124) Splošna načela o varstvu 
posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov bi morala veljati tudi glede 
zaposlitve in socialnega varstva. Za 
ureditev obdelave osebnih podatkov 
zaposlenega v okviru zaposlitve bi morale 
države članice imeti možnost, da v skladu 
s to uredbo sprejmejo posebno zakonodajo 
o obdelavi osebnih podatkov v sektorju 
zaposlovanja.

Or. en

Obrazložitev

Podobno kot zaposlovanje je tudi socialna varnost zelo zapleteno področje, ki je podrobno 
urejeno na nacionalni ravni. Zato bi morale imeti države članice možnost, da sprejmejo ali 
ohranijo posebno zakonodajo, ki podrobno ureja varstvo podatkov za javne institucije na tem 
področju. Povezano s členoma 82 in 82a (novo).

Predlog spremembe 71

Predlog uredbe
Uvodna izjava 129

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(129) Da se dosežejo cilji te uredbe, in 
sicer da se zaščitijo temeljne pravice in 
svoboščine fizičnih oseb in zlasti njihova 

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

pravica do varstva osebnih podatkov, ter da 
se zagotovi prosti pretok osebnih podatkov 
v Uniji, bi bilo treba na Komisijo prenesti 
pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije. Delegirane akte bi bilo treba sprejeti 
zlasti glede določitve tehničnih standardov 
za dajanje privolitve; določanja pogojev za 
zagotavljanje informacij na način, ki 
temelji na ikonah; določanja meril in 
pogojev za pristojbine za uveljavljanje 
pravic posameznika, na katerega se 
nanašajo osebni podatki; meril in zahtev po 
obveščanju posameznika, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, in v zvezi s 
pravico do dostopa; pravice biti pozabljen 
in do izbrisa; meril in zahtev glede
preverjanja odgovornosti upravljavca;
meril in zahtev za ugotavljanje kršitve 
varnosti osebnih podatkov in za obveščanje 
nadzornega organa o kršitvi ter o 
okoliščinah, v katerih bo kršitev verjetno 
škodljivo vplivala na posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki; meril 
in pogojev za postopke obdelave, pri 
katerih je potrebna ocena učinka o varstvu 
podatkov; meril in zahtev za določanje 
visoke ravni posebnih tveganj, zaradi 
katerih je potrebno predhodno 
posvetovanje; pravil ravnanja; meril in 
zahtev za mehanizme za potrjevanje;
ustrezne ravni varstva, ki jo zagotavlja 
tretja država ali mednarodna 
organizacija; upravnih sankcij; obdelave v 
zdravstvene namene; obdelave v okviru 
zaposlitve ter obdelave v zgodovinske, 
statistične in znanstvenoraziskovalne 
namene. Zlasti je pomembno, da Komisija 
pri svojem pripravljalnem delu opravi 
ustrezna posvetovanja, vključno na ravni 
strokovnjakov, zlasti z Evropskim 
odborom za varstvo podatkov. Komisija bi 
morala pri pripravi in oblikovanju 
delegiranih aktov zagotoviti, da so ustrezni 
dokumenti Evropskemu parlamentu in 
Svetu predloženi istočasno, pravočasno in 
na ustrezen način.
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Evropskemu parlamentu in Svetu 
predloženi istočasno, pravočasno in na 
ustrezen način.

Or. en

Obrazložitev

Povezano s členom 86(1).

Predlog spremembe 72

Predlog uredbe
Uvodna izjava 130

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(130) Za zagotovitev enotnih pogojev za 
izvajanje te uredbe bi bilo treba na 
Komisijo prenesti izvedbena pooblastila 
za: določitev standardnih obrazcev v zvezi 
z obdelavo osebnih podatkov otroka;
standardnih postopkov in obrazcev za 
uveljavljanje pravic posameznikov, na 
katere se nanašajo osebni podatki;
standardnih obrazcev za obveščanje 
posameznikov, na katere se nanašajo 
osebni podatki; standardne obrazce in 
postopke v zvezi s pravico do dostopa;
pravico do prenosljivosti podatkov; 
standardnih obrazcev v zvezi z 
odgovornostjo upravljavca podatkov glede 
vgrajenega varstva podatkov in 
dokumentacije; posebnih zahtev glede 
varnosti obdelave; standardnih oblik 
zapisa in postopkov za obveščanje 
nadzornega organa o kršitvi varnosti 
osebnih podatkov ter sporočanje 
posamezniku, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, o kršitvi varnosti osebnih 
podatkov; standardov in postopkov za 
oceno učinka o varstvu podatkov; 
obrazcev in postopkov za predhodno 
odobritev in predhodno posvetovanje;
tehničnih standardov in mehanizmov za 
potrjevanje; ustrezne ravni varstva, ki jo 
zagotavlja tretja država, ozemeljska enota, 

(130) Za zagotovitev enotnih pogojev za 
izvajanje te uredbe bi bilo treba na 
Komisijo prenesti izvedbena pooblastila za
določitev: standardnih obrazcev v zvezi z 
obdelavo osebnih podatkov otroka;
standardnih postopkov in obrazcev za 
uveljavljanje pravic posameznikov, na 
katere se nanašajo osebni podatki;
standardnih obrazcev za obveščanje 
posameznikov, na katere se nanašajo 
osebni podatki; standardne obrazce in 
postopke v zvezi s pravico do dostopa;
standardnih obrazcev v zvezi z 
odgovornostjo upravljavca podatkov glede 
vgrajenega varstva podatkov in 
dokumentacije; standardnih oblik zapisa in 
postopkov za obveščanje nadzornega 
organa o kršitvi varnosti osebnih podatkov 
ter sporočanje posamezniku, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, o kršitvi varnosti 
osebnih podatkov; obrazcev za predhodno 
odobritev in predhodno posvetovanje;
standardnega obrazca za sporočanje 
odločitve tretje države, ki je zaprosila za 
razkritje osebnih podatkov; oblike zapisa 
in postopkov za izmenjavo informacij o 
zavezujočih poslovnih pravilih z 
elektronskimi sredstvi; odločitev v okviru 
mehanizma za skladnost. Zlasti je 
pomembno, da Komisija pri svojem 
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sektor za obdelavo v navedeni tretji državi 
ali mednarodna organizacija; razkritij, ki 
jih pravo Unije ne dovoljuje; medsebojne 
pomoči; skupnega ukrepanja; odločitve v
okviru mehanizma za skladnost. Ta 
pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z 
Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
16. februarja 2011 o določitvi splošnih 
pravil in načel, na podlagi katerih države 
članice nadzirajo izvajanje izvedbenih 
pooblastil Komisije. V zvezi s tem bi 
morala Komisija sprejeti posebne ukrepe 
za mikro-, mala in srednje velika podjetja.

pripravljalnem delu opravi ustrezna 
posvetovanja, vključno na ravni 
strokovnjakov, zlasti z Evropskim 
odborom za varstvo podatkov. Ta 
pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z 
Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
16. februarja 2011 o določitvi splošnih 
pravil in načel, na podlagi katerih države 
članice nadzirajo izvajanje izvedbenih 
pooblastil Komisije. V zvezi s tem bi 
morala Komisija sprejeti posebne ukrepe 
za mikro-, mala in srednje velika podjetja.

Or. en

Obrazložitev

Povezano s členom 87(1). 

Predlog spremembe 73

Predlog uredbe
Uvodna izjava 131

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(131) Za sprejetje standardnih obrazcev v 
zvezi s privolitvijo otroka; standardnih 
postopkov in obrazcev za uveljavljanje 
pravic posameznikov, na katere se 
nanašajo osebni podatki; standardnih 
obrazcev za obveščanje posameznikov, na 
katere se nanašajo osebni podatki; 
standardnih obrazcev in postopkov v zvezi 
s pravico do dostopa; pravice do 
prenosljivosti podatkov; standardnih 
obrazcev v zvezi z odgovornostjo 
upravljavca podatkov glede vgrajenega 
varstva podatkov in dokumentacije;
posebnih zahtev glede varnosti obdelave;
standardnih oblik zapisa in postopkov za 
obveščanje nadzornega organa o kršitvi 
varnosti osebnih podatkov ter sporočanje 
posamezniku, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, o kršitvi varnosti osebnih 

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

podatkov; obrazcev za predhodno 
odobritev in predhodno posvetovanje;
standardnega obrazca za sporočanje 
odločitve tretje države, ki je zaprosila za 
razkritje osebnih podatkov; oblike zapisa 
in postopkov za izmenjavo informacij o 
zavezujočih poslovnih pravilih z 
elektronskimi sredstvi; odločitev v okviru 
mehanizma za skladnost bi bilo treba 
uporabiti postopek pregleda, saj se ti akti 
splošno uporabljajo.

Or. en

Predlog spremembe 74

Predlog uredbe
Uvodna izjava 132

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(132) Komisija bi morala sprejeti 
izvedbene akte, ki se začnejo takoj 
uporabljati, na podlagi ustrezno 
utemeljenih nujnih primerov v zvezi s 
tretjo državo, ozemeljsko enoto, sektorjem 
za obdelavo v navedeni tretji državi ali 
mednarodno organizacijo, ki ne 
zagotavlja ustrezne ravni varstva, in v 
zvezi z zadevami, o katerih Komisijo v 
okviru mehanizma za skladnost obvestijo 
nadzorni organi.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ustreznost je urejena na podlagi delegiranega akta, zato nujen postopek ni več potreben.
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Predlog spremembe 75

Predlog uredbe
Uvodna izjava 134

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(134) S to uredbo bi bilo treba razveljaviti 
Direktivo 95/46/ES. Sklepi, ki jih je na 
podlagi Direktive 95/46/ES sprejela 
Komisija, in odobritve s strani nadzornih 
organov bi morali ostati v veljavi.

(134) S to uredbo bi bilo treba razveljaviti 
Direktivo 95/46/ES. Sklepi, ki jih je na 
podlagi Direktive 95/46/ES sprejela 
Komisija, in odobritve s strani nadzornih 
organov bi morali ostati v veljavi. Sklepi 
Komisije in odobritve nadzornih organov, 
ki so povezani s prenosi osebnih podatkov 
v tretje države, bi morali ostati v veljavi 
dveletno prehodno obdobje.

Or. en

Obrazložitev

Določa prehodno obdobje za uskladitev sklepov in odobritev v skladu z novo uredbo.

Predlog spremembe 76

Predlog uredbe
Uvodna izjava 135 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(135a) Ta uredba se ne uporablja za 
obdelavo osebnih podatkov, ki jo izvajajo 
institucije, organi, uradi in agencije 
Evropske unije in urejajo različni pravni 
instrumenti, zlasti Uredba (ES) 
št. 45/2001 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 18. decembra 2000. Zato ta 
uredba ne odpravlja obstoječega 
pomanjkanja celovitosti pravnih predpisov 
o varstvu podatkov v Evropski uniji in 
neenakomerne ravni varstva pravic 
posameznikov, na katere se nanašajo 
osebni podatki. Ker člen 8 Listine EU in 
člen 16 PDEU določata, da bi bilo treba 
temeljno pravico do varstva osebnih 
podatkov zagotavljati dosledno in 
usklajeno po vsej Uniji, bi morali za 
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institucije, organe, urade in agencije 
Unije veljati isti predpisi, kot so določeni v 
tej uredbi, in bi morala Komisija pred 
(datum začetka uporabe te uredbe) 
predložiti ustrezne zakonodajne predloge, 
v katerih pregleduje pravni okvir, ki se 
uporablja za obdelavo osebnih podatkov, 
ki jo izvajajo institucije, organi, uradi in 
agencije Unije pri opravljanju svojih 
dejavnosti, da bi ga uskladila z 
določbami/načeli te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je zagotoviti usklajenost te uredbe z zakonodajo, ki ureja 
institucije, organe in agencije EU, kot je Uredba (ES) št. 45/2001, ter usklajenost predpisov 
na področju varstva podatkov vseh agencij EU, ki se trenutno razlikujejo, kar ustvarja mozaik 
pravil, zaradi katerega posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, zelo težko 
uveljavljajo svoje pravice. Glej povezan člen 89a (novo).

Predlog spremembe 77

Predlog uredbe
Uvodna izjava 139

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

in nepristranskega sodišča ter kulturno, 
versko in jezikovno raznolikost. Zlasti bi 
bilo treba spoštovati pristojnost sodišč 
držav članic, Sodišča Evropske unije in 
Evropskega sodišča za človekove pravice –

Or. en

Predlog spremembe 78

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) v okviru dejavnosti zunaj področja 
uporabe zakonodaje Unije, zlasti v zvezi z 
nacionalno varnostjo;

(a) v okviru dejavnosti zunaj področja 
uporabe zakonodaje Unije;

Or. en

Obrazložitev

Nacionalna varnost ne sodi na področje pristojnosti EU, zato je na tem mestu ni treba 
ponavljati.

Predlog spremembe 79

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(d) s strani fizične osebe v teku lastne 
izrecno osebne ali domače dejavnosti;

Or. en

Obrazložitev

Obdelava osebnih podatkov, ki jo izvaja fizična oseba v osebne in domače namene, ima lahko 
včasih pridobitveni interes (npr. pri prodaji zasebne lastnine drugim posameznikom), vendar 
bi morala biti še vedno izključena iz področja uporabe te uredbe, če ni povezana s poklicno 
ali komercialno dejavnostjo.
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Predlog spremembe 80

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) s strani pristojnih organov za namene 
preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali 
pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja 
kazenskih sankcij.

(e) s strani pristojnih javnih organov za 
namene preprečevanja, preiskovanja, 
odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali 
izvrševanja kazenskih sankcij.

Or. en

Obrazložitev

Uredba določa, da so iz njenega področja uporabe izključeni le javni organi, pristojni za 
dejavnosti kazenskega pregona (razen zasebnih subjektov), in da bi morala veljavna 
zakonodaja predvidevati ustrezne zaščitne ukrepe, ki temeljijo na načelih nujnosti in 
sorazmernosti. Glej povezan predlog spremembe člena 21.

Predlog spremembe 81

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ta uredba se uporablja za obdelavo 
osebnih podatkov posameznikov, na katere 
se nanašajo osebni podatki in ki stalno 
prebivajo v Uniji, s strani upravljavca, ki 
nima sedeža v Uniji, kadar so dejavnosti 
obdelave povezane z:

2. Ta uredba se uporablja za obdelavo 
osebnih podatkov posameznikov, na katere 
se nanašajo osebni podatki in ki stalno 
prebivajo v Uniji, s strani upravljavca, ki 
nima sedeža v Uniji, kadar so dejavnosti 
obdelave namenjene:

Or. en

Obrazložitev

Uredba bi se morala uporabljati tudi za upravljavca, ki nima sedeža v Uniji, kadar so 
postopki obdelave namenjeni nudenju blaga ali storitev posameznikom, na katere se nanašajo 
osebni podatki, v Uniji, ne glede na to, ali je za to blago ali storitve potrebno plačilo, ali 
spremljanju takih posameznikov. 



PE501.927v04-00 62/211 PR\924343SL.doc

SL

Predlog spremembe 82

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) nudenjem blaga ali storitev takim 
posameznikom v Uniji ali

(a) nudenju blaga ali storitev takim 
posameznikom v Uniji, ne glede na to, ali
so to blago ali storitve plačljivi, ali

Or. en

Obrazložitev

Uredba se mora uporabljati za vse dejavnosti obdelave, povezane s storitvami, ne glede na to, 
ali so te storitve brezplačne ali ne. Ta dodatek zagotavlja uporabo uredbe za tako imenovane 
„brezplačne storitve“.

Predlog spremembe 83

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) spremljanjem njihovega vedenja. (b) spremljanju takih posameznikov.

Or. en

Obrazložitev

Uredba bi morala zajemati ne le spremljanje vedenja državljanov Unije s strani upravljavcev 
podatkov zunaj Unije, na primer s sledenjem prek interneta, ampak tudi vse vrste zbiranja in 
obdelave osebnih podatkov o prebivalcih Unije. Glej povezan predlog spremembe člena 21.

Predlog spremembe 84

Predlog uredbe
Člen 4 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) „posameznik, na katerega se nanašajo 
osebni podatki“ pomeni določeno fizično 

(1) „posameznik, na katerega se nanašajo 
osebni podatki“ pomeni določeno fizično 
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osebo ali fizično osebo, ki je neposredno 
ali posredno določljiva s sredstvi, za katera 
se razumno pričakuje, da jih bo uporabil 
upravljavec ali vsaka druga fizična ali 
pravna oseba, zlasti z navedbo
identifikacijske številke, podatkov o 
lokaciji, spletnih identifikatorjev ali enega 
ali več dejavnikov, ki so značilni za 
fizično, fiziološko, genetsko, duševno, 
gospodarsko, kulturno ali družbeno
identiteto navedene osebe;

osebo ali fizično osebo, ki je sama po sebi 
ali v kombinaciji s povezanimi podatki
neposredno ali posredno določljiva ali 
izločljiva s sredstvi, za katera se razumno 
pričakuje, da jih bo uporabil upravljavec ali 
vsaka druga fizična ali pravna oseba, zlasti 
z navedbo edinstvene oznake, podatkov o 
lokaciji, spletnih identifikatorjev ali enega 
ali več dejavnikov, ki so značilni za 
fizično, fiziološko, genetsko, duševno, 
gospodarsko, kulturno, socialno ali spolno
identiteto ali spolno usmerjenost navedene 
osebe;

Or. en

Obrazložitev

Pojem osebnih podatkov dodatno pojasnjujejo objektivna merila. Glej povezana predloga 
sprememb uvodnih izjav 23 in 24. 

Predlog spremembe 85

Predlog uredbe
Člen 4 – točka 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) „psevdonim“ pomeni enotni 
identifikator, ki je specifičen za dano 
okoliščino in ne dopušča neposredne 
identifikacije fizične osebe, vendar 
omogoča izločitev posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki;

Or. en

Obrazložitev

Za uporabo psevdonimnih podatkov bi lahko določili olajšave v zvezi z obveznostmi za 
upravljavca podatkov. Glej povezana predloga sprememb uvodne izjave 23 in člena 7.
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Predlog spremembe 86

Predlog uredbe
Člen 4 – točka 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) „prenos“ pomeni vsako sporočanje 
osebnih podatkov, ki se dejavno 
zagotavljajo omejenemu številu določenih 
strani, pri čemer je pošiljatelj seznanjen s 
tem, da bo prejemniku omogočil dostop do 
osebnih podatkov, ali to namerava;

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev „prenosa“ je potrebna, da bi ga razlikovali od zagotavljanja (javnega) dostopa 
do podatkov.

Predlog spremembe 87

Predlog uredbe
Člen 4 – točka 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3b) „oblikovanje profilov“ pomeni vsako 
obliko samodejne obdelave osebnih 
podatkov za namene ocene nekaterih 
osebnih vidikov v zvezi s fizično osebo ali 
analiziranja ali predvidevanja zlasti 
uspešnosti pri delu, ekonomskega 
položaja, lokacije, zdravja, osebnega 
okusa, zanesljivosti ali vedenja fizične 
osebe;

Or. en

Obrazložitev

Da bi zagotovili informirano privolitev k dejavnostim profiliranja, morajo te biti opredeljene 
in urejene. Glej povezane predloge sprememb členov 14(1)(g) in (ga), (gb); 15(1), 20.
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Predlog spremembe 88

Predlog uredbe
Člen 4 – točka 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) „proizvajalec“ pomeni fizično ali 
pravno osebo, javni organ, agencijo ali 
vsak drug organ, ki vzpostavlja sisteme za 
samodejno obdelavo podatkov ali zbirke 
podatkov, namenjene obdelavi osebnih 
podatkov s strani upravljavcev in 
obdelovalcev podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 89

Predlog uredbe
Člen 4 – točka 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 90

Predlog uredbe
Člen 4 – točka 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

pomeni nenamerno ali nezakonito uničenje, 
izgubo, spremembo, nepooblaščeno 
razkritje ali dostop do osebnih podatkov, ki 
so poslani, shranjeni ali kako drugače 
obdelani;

Or. en

Obrazložitev

Do kršitve varnosti osebnih podatkov lahko pride brez kršitve varnosti, npr. zaradi 
nenamerne izgube ali razkritja.

Predlog spremembe 91

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Osebni podatki morajo biti: 1. Osebni podatki so:

(a) obdelani zakonito, pošteno in na 
pregleden način v zvezi s posameznikom, 
na katerega se nanašajo osebni podatki;

(a) obdelani zakonito, pošteno in na 
pregleden način v zvezi s posameznikom, 
na katerega se nanašajo osebni podatki
(preglednost);

Or. en

Predlog spremembe 92

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) zbrani za določene, jasne in zakonite 
namene ter se ne smejo naprej obdelovati 
na način, ki je nezdružljiv s temi nameni;

(b) zbrani za določene, jasne in zakonite 
namene ter se ne smejo naprej obdelovati 
na način, ki je nezdružljiv s temi nameni
(omejitev namena);

Or. en
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Predlog spremembe 93

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 94

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) točni in posodobljeni; sprejeti je treba 
vse primerne ukrepe za zagotovitev, da se 
netočni osebni podatki nemudoma izbrišejo 
ali popravijo ob upoštevanju namenov, za 
katere se obdelujejo;

(d) točni in posodobljeni; sprejeti je treba 
vse primerne ukrepe za zagotovitev, da se 
netočni osebni podatki nemudoma izbrišejo 
ali popravijo ob upoštevanju namenov, za 
katere se obdelujejo (celovitost);

Or. en

Predlog spremembe 95

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 - točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) shranjeni v obliki, ki dopušča 
identifikacijo posameznikov, na katere se 
nanašajo osebni podatki, le toliko časa, 
kolikor je potrebno za namene, za katere se 
osebni podatki obdelujejo; osebni podatki 
so lahko shranjeni dalj časa, če bodo 

(e) shranjeni v obliki, ki dopušča 
identifikacijo ali izločanje posameznikov, 
na katere se nanašajo osebni podatki, le 
toliko časa, kolikor je potrebno za namene, 
za katere se osebni podatki obdelujejo;
osebni podatki so lahko shranjeni dalj časa, 
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podatki obdelani v zgodovinske, statistične 
ali znanstvenoraziskovalne namene v 
skladu s pravili in pogoji iz člena 83 in če 
se redno preverja potreba po nadaljnjem 
shranjevanju podatkov;

če bodo podatki obdelani v zgodovinske, 
statistične ali znanstvenoraziskovalne 
namene v skladu s pravili in pogoji iz 
člena 83 in če se redno preverja potreba po
nadaljnji hrambi podatkov (zmanjšanje 
hrambe na najmanjšo možno mero);

Or. en

Predlog spremembe 96

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) obdelani na način, ki posamezniku, 
na katerega se nanašajo osebni podatki, 
dejansko omogoča uveljavljanje njegovih 
pravic iz členov 11 do 21 (možnost 
posredovanja);

Or. en

Predlog spremembe 97

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 98

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Obdelava osebnih podatkov se 
organizira in izvaja tako, da je 
zagotovljena skladnost z načeli iz 
odstavka 1; proizvajalci ter upravljavci in 
obdelovalci podatkov sprejmejo tehnične 
in operativne ukrepe za zagotovitev take 
skladnosti pri oblikovanju, vzpostavljanju 
in upravljanju sistemov za samodejno 
obdelavo podatkov ali zbirk podatkov.

Or. en

Obrazložitev

Proizvajalci sistemov za samodejno obdelavo podatkov (tj. strojne in programske opreme) bi 
morali upoštevati tudi načelo vgrajene in privzete zasebnosti, tudi če osebnih podatkov ne 
obdelujejo sami. To načelo je treba upoštevati predvsem za standardne aplikacije, ki se na 
široko uporabljajo, pa tudi za produkte v tržnih nišah.

Predlog spremembe 99

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 - točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Točka f odstavka 1 se nadomesti z mnogo bolj podrobnimi smernicami o „pravnem interesu“ 
v novih odstavkih 1a, 1b in 1c. Glej povezane predloge sprememb člena 6(1a), (1b) in (1c). 
Predlogi sprememb zagotavljajo jasnejše smernice in pravno varnost za obdelavo podatkov, 
ki temelji na pravnem interesu upravljavca podatkov. S tem povezan delegirani akt iz 
člena 6(5) se črta, ker bi se dotikal bistva zakonodaje.

Predlog spremembe 100

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Če ne velja nobeden od zakonitih 
razlogov za obdelavo osebnih podatkov iz 
odstavka 1, je obdelava osebnih podatkov 
zakonita, če je potrebna zaradi pravnih 
interesov, za katere si prizadeva 
upravljavec, razen če nad takimi interesi 
prevladajo interesi ali temeljne pravice in 
svoboščine posameznika, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo 
varstvo osebnih podatkov. Upravljavec 
podatkov v tem primeru jasno in posebej 
obvesti posameznika, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, o obdelavi 
podatkov. Prav tako upravljavec objavi 
razloge za domnevo, da njegovi interesi 
prevladujejo nad interesi ali temeljnimi 
pravicami in svoboščinami posameznika, 
na katerega se nanašajo osebni podatki. 
Ta odstavek ne velja za obdelavo s strani 
javnih organov pri opravljanju njihovih 
nalog.

Or. en

Obrazložitev

Predlogi sprememb zagotavljajo jasnejše smernice in pravno varnost za obdelavo podatkov, 
ki temelji na pravnem interesu upravljavca podatkov. Glej povezane predloge sprememb 
člena 6(1)(f), 6(1b) in 6(1c).
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Predlog spremembe 101

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. Pravni interesi upravljavca iz 
odstavka 1a praviloma prevladujejo nad 
interesi ali temeljnimi pravicami in 
svoboščinami posameznika, na katerega 
se nanašajo osebni podatki, če: 
(a) se obdelava osebnih podatkov izvaja v 
okviru uveljavljanja pravice do svobode 
izražanja, medijev in umetnosti v mejah 
zakonodaje Unije ali nacionalne 
zakonodaje;
(b) je obdelava osebnih podatkov potrebna 
za uveljavljanje pravnih zahtevkov 
upravljavca podatkov ali tretjih oseb, v 
imenu katerih deluje upravljavec 
podatkov, do določenega posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, ali 
za preprečevanje ali omejevanje škode za 
upravljavca, ki jo povzroča zadevni 
posameznik;
(c) je posameznik, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, svoje osebne 
podatke upravljavcu podatkov zagotovil 
na pravni podlagi iz točke (b) odstavka 1, 
osebni podatki se uporabljajo za 
neposredno trženje lastnih in podobnih 
proizvodov in storitev ter se ne prenašajo, 
zadevni posameznik pa upravljavca 
podatkov jasno identificira;
(d) se obdelava osebnih podatkov izvaja v 
okviru medpodjetniških poslovnih 
razmerij, podatki pa so bili od 
posameznika pridobljeni v ta namen;
(e) je obdelava osebnih podatkov potrebna 
za registrirana nepridobitna združenja, 
fundacije in dobrodelne ustanove, ki v 
skladu z zakonodajo Unije ali nacionalno 
zakonodajo priznano delujejo v javnem 
interesu, in sicer le za zbiranje donacij. 



PE501.927v04-00 72/211 PR\924343SL.doc

SL

Or. en

Obrazložitev

Predlogi sprememb zagotavljajo jasnejše smernice in pravno varnost za obdelavo podatkov, 
ki temelji na pravnem interesu upravljavca podatkov. Glej povezane predloge sprememb 
člena 6(1)(f), 6(1a) in 6(1c).

Predlog spremembe 102

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1c. Interesi ali temeljne pravice in 
svoboščine posameznika, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, iz odstavka 1a 
praviloma prevladujejo nad pravnim 
interesom upravljavca, če:
(a) obdelava ustvarja resno tveganje škode 
za posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki; 
(b) se obdelujejo posebne vrste podatkov iz 
člena 9(1), podatki o lokaciji ali 
biometrični podatki;
(c) lahko posameznik, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, na podlagi 
okvira obdelave upravičeno pričakuje, da 
se bodo njegovi osebni podatki obdelovali 
samo za poseben namen ali se bodo 
obravnavali zaupno, razen če je bil 
izrecno in posebej obveščen o uporabi 
njegovih osebnih podatkov za namene, ki 
ne vključujejo izvajanja storitve;
(d) se osebni podatki obdelujejo v okviru 
oblikovanja profilov;
(e) se dostop do osebnih podatkov zagotovi 
velikemu številu oseb ali se velika količina 
osebnih podatkov o posamezniku, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, 
obdeluje ali kombinira z drugimi podatki;
(f) lahko obdelava osebnih podatkov 
škodljivo vpliva na posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, 
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zlasti ker lahko povzroči obrekovanje ali 
diskriminacijo; ali
(g) je posameznik, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, otrok.

Or. en

Obrazložitev

Predlogi sprememb zagotavljajo jasnejše smernice in pravno varnost za obdelavo podatkov, 
ki temelji na pravnem interesu upravljavca podatkov. Glej povezane predloge sprememb 
člena 6(1)(f), 6(1a) in 6(1b).

Predlog spremembe 103

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Če namen nadaljnje obdelave ni 
skladen z namenom, za katerega so bili 
osebni podatki zbrani, mora imeti 
obdelava pravno podlago v vsaj enem od 
razlogov iz točk (a) do (e) odstavka 1. To 
velja zlasti za vsako spremembo splošnih 
pogodbenih pogojev.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Odstavek 4 je treba črtati, ker se mora za spremembo namena v vsakem primeru veljati eden 
od zakonitih razlogov iz odstavka 1. Direktiva 95/46/ES prav tako ne dopušča spremembe 
namena, zato bi bilo treba na tem mestu ohraniti raven varstva.
.

Predlog spremembe 104

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano
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iz točke (f) odstavka 1 za različne sektorje 
in primere obdelave podatkov, vključno z 
obdelavo osebnih podatkov v zvezi z 
otrokom. 

Or. en

Obrazložitev

Predlogi sprememb zagotavljajo jasnejše smernice in pravno varnost za obdelavo podatkov, 
ki temelji na pravnem interesu upravljavca podatkov. Odstavek 4 je treba črtati, ker mora za 
spremembo namena v vsakem primeru veljati eden od zakonitih razlogov iz odstavka 1. 
Direktiva 95/46/ES prav tako ne dopušča spremembe namena, zato bi bilo treba na tem mestu 
ohraniti raven varstva.

Predlog spremembe 105

Predlog uredbe
Člen 7 - odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Če bo privolitev posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, 
podana v okviru uporabe storitev 
informacijske družbe, pri kateri se osebni 
podatki obdelujejo le v obliki 
psevdonimov, se lahko poda s 
samodejnimi sredstvi na podlagi 
tehničnega standarda s splošno 
veljavnostjo v Uniji v skladu z 
odstavkom 4c, ki posamezniku, na 
katerega se nanašajo podatki, omogoča 
jasno izražanje želja, ne da bi bilo treba 
zbrati identifikacijske podatke.

Or. en

Obrazložitev

To omogoča uporabo standardov, kot je „Ne sledi mi“, skupaj s spodbudo za uporabo zgolj 
psevdonimiziranih podatkov, npr. v skladu s členom 15 nemškega zakona o telemedijih. Da bi 
zagotovili usklajenost takega standarda s to uredbo, ga mora odobriti Komisija. Glej 
povezane predloge sprememb členov 4(2a), 7(4c) in uvodne izjave 23.
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Predlog spremembe 106

Predlog uredbe
Člen 7 - odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Privolitev izgubi svojo veljavo takoj, 
ko obdelava osebnih podatkov ni več 
potrebna za namen, za katerega so bili 
podatki zbrani. 

Or. en

Predlog spremembe 107

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4b. Izvrševanje pogodbe ali zagotavljanje 
storitve ne sme biti odvisno od privolitve v 
obdelavo ali uporabo podatkov, ki niso 
potrebni za izvrševanje pogodbe ali 
zagotavljanje storitve skladno s 
členom 6(1)(b).

Or. en

Obrazložitev

Ta pojasnitev temelji na tako imenovani prepovedi vezave v skladu z zakonodajo na področju 
varstva potrošnikov.

Predlog spremembe 108

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 4 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4c. Komisija je, po zaprositvi Evropskega 
odbora za varstvo podatkov za mnenje, v 
skladu s členom 86 pooblaščena za 
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sprejemanje delegiranih aktov, s katerimi 
podrobneje določi zahteve in pogoje za 
tehnične standarde iz odstavka 2a ter 
razglasi, da je tehnični standard usklajen 
s to uredbo in je splošno veljaven v Uniji.

Or. en

Obrazložitev

Da bi zagotovili usklajenost tehničnega standarda za izražanje privolitve s to uredbo, ga 
mora odobriti Komisija. Glej povezane predloge sprememb členov 4(2a), 7(2a) in uvodne 
izjave 23.

Predlog spremembe 109

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 110

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija je v skladu s členom 86 
pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov, s katerimi podrobneje določi merila 
in zahteve za metode za pridobitev 
privolitve, ki jo je mogoče preveriti, iz 
odstavka 1. Pri tem Komisija upošteva 
posebne ukrepe za mikro-, mala in srednje 
velika podjetja.

3. Evropskemu odboru za varstvo 
podatkov se v skladu s členom 66 zaupa 
naloga, da podrobneje določi merila in 
zahteve za metode za pridobitev privolitve, 
ki jo je mogoče preveriti, iz odstavka 1.

Or. en

Predlog spremembe 111

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija lahko določi standardne 
obrazce za posebne metode za pridobitev 
privolitve, ki jo je mogoče preveriti, iz 
odstavka 1. Navedeni izvedbeni akti se 
sprejmejo v skladu s postopkom pregleda 
iz člena 87(2).

4. Komisija lahko določi standardne 
obrazce za posebne metode za pridobitev 
privolitve, ki jo je mogoče preveriti, iz 
odstavka 1. Navedeni izvedbeni akti se 
sprejmejo po zaprositvi Evropskega 
odbora za varstvo podatkov za mnenje in v 
skladu s postopkom pregleda iz 
člena 87(2).

Or. en

Predlog spremembe 112

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Prepovedana je obdelava osebnih 
podatkov, ki razkrivajo rasno ali etnično 

1. Prepovedana je obdelava osebnih 
podatkov, ki razkrivajo rasno ali etnično 
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poreklo, politično prepričanje, vero ali
prepričanje, članstvo v sindikatu, genetske 
podatke, podatke v zvezi z zdravjem ali 
spolnim življenjem, kazenskimi obsodbami 
ali s tem povezanimi varnostnimi ukrepi.

poreklo, politično prepričanje, vero ali
filozofsko prepričanje, spolno usmerjenost 
ali identiteto, članstvo in dejavnosti v 
sindikatu, genetske podatke, podatke v 
zvezi z zdravjem ali spolnim življenjem, 
kazenskimi obsodbami ali s tem 
povezanimi varnostnimi ukrepi.

Or. en

Predlog spremembe 113

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2 točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) je obdelava potrebna zaradi 
izpolnjevanja obveznosti in izvajanja 
posebnih pravic upravljavca na področju 
prava zaposlovanja, če to dovoljuje 
zakonodaja Unije ali zakonodaja držav 
članic, ki zagotavlja ustrezne zaščitne 
ukrepe, ali

(b) je obdelava potrebna zaradi 
izpolnjevanja obveznosti in izvajanja 
posebnih pravic upravljavca na področju 
prava zaposlovanja, če to dovoljuje 
zakonodaja Unije ali zakonodaja držav 
članic, ki zagotavlja ustrezne zaščitne 
ukrepe za temeljne pravice in interese 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, ali

Or. en

Predlog spremembe 114

Predlog uredbe
Člen 9 - odstavek 2 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 115

Predlog uredbe
Člen 9 - odstavek 2 – točka j

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(j) se obdelava podatkov v zvezi s 
kazenskimi obsodbami ali s tem 
povezanimi varnostnimi ukrepi izvaja pod 
nadzorom uradnega organa ali kadar je 
obdelava potrebna zaradi skladnosti z 
zakonsko ali regulativno obveznostjo, ki 
velja za upravljavca, ali zaradi opravljanja 
naloge, izvedene zaradi pomembnega 
javnega interesa, in če zakonodaja Unije ali 
zakonodaja držav članic zagotavlja 
ustrezne zaščitne ukrepe. Popoln register 
kazenskih obsodb se vodi samo pod 
nadzorom uradnega organa.

(j) se obdelava podatkov v zvezi s 
kazenskimi obsodbami ali s tem 
povezanimi varnostnimi ukrepi izvaja pod 
nadzorom uradnega organa ali kadar je 
obdelava potrebna zaradi skladnosti z 
zakonsko ali regulativno obveznostjo, ki 
velja za upravljavca, ali zaradi opravljanja 
naloge, izvedene zaradi pomembnega 
javnega interesa, in če zakonodaja Unije ali 
zakonodaja držav članic zagotavlja 
ustrezne zaščitne ukrepe za temeljne 
pravice in interese posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki.
Popoln register kazenskih obsodb se vodi 
samo pod nadzorom uradnega organa.

Or. en

Predlog spremembe 116

Predlog uredbe
Člen 9 - odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija je v skladu s členom 86 
pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov, s katerimi podrobneje določi merila, 
pogoje in ustrezne zaščitne ukrepe za 
obdelavo posebnih vrst osebnih podatkov 
iz odstavka 1 ter izjeme iz odstavka 2.

3. Evropskemu odboru za varstvo 
podatkov se zaupa naloga, da podrobneje 
določi merila, pogoje in ustrezne zaščitne 
ukrepe za obdelavo posebnih vrst osebnih 
podatkov iz odstavka 1 ter izjeme iz 
odstavka 2, v skladu s členom 66.

Or. en



PE501.927v04-00 80/211 PR\924343SL.doc

SL

Predlog spremembe 117

Predlog uredbe
Člen 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če podatki, ki jih upravljavec obdeluje, 
upravljavcu ne omogočajo identifikacije 
fizične osebe, upravljavec ni zavezan k 
pridobivanju dodatnih informacij, da bi 
ugotovil istovetnost posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, samo 
zaradi skladnosti s katero koli določbo te 
uredbe.

Če podatki, ki jih upravljavec obdeluje, 
upravljavcu ne omogočajo identifikacije ali 
izločitve fizične osebe ali če ti vsebujejo le 
podatke, ki se nanašajo na psevdonime, 
upravljavec ni zavezan k pridobivanju 
dodatnih informacij, da bi ugotovil 
istovetnost posameznika, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, samo zaradi 
skladnosti s katero koli določbo te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Upravljavci podatkov lahko uporabljajo enotni identifikator za isto osebo pri različnih 
storitvah in okoliščinah, vendar na tej podlagi še vedno ne morejo ugotoviti istovetnosti 
fizične osebe. Psevdonimi, določeni v predlogu spremembe k členu 4, so omejeni na specifične 
okoliščine. Predlog spremembe pojasnjuje, da se člen uporablja v obeh primerih.

Predlog spremembe 118

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Informacije za posameznike, na katere 
se nanašajo osebni podatki, se zagotovijo 
v obliki, ki tem posameznikom nudi 
informacije, ki jih potrebujejo za 
razumevanje svojega položaja in 
sprejemanje odločitev na ustrezen način. 
Zato upravljavec zagotovi in sporoči svoje 
politike za varstvo podatkov s pomočjo 
lahko razumljivega, na ikonah 
temelječega načina opisa za različne vrste 
obdelave podatkov ter njihove pogoje in 
posledice. Vse nadaljnje informacije se v 
skladu s členom 14 zagotovijo na zahtevo.

Or. en



PR\924343SL.doc 81/211 PE501.927v04-00

SL

Obrazložitev

Data protection policies are complex documents containing a vast amount of situation-
specific details. The aim of multi layered notices is to help improving the quality of 
information on data protection received by focusing each layer on the information that the 
data subject needs to understand its position and make decisions. Thus multi-layered formats 
can improve the readability of notices. Without having to deal with all the details of a data 
protection policy, the data subject can at one glance at the simple icons know if and how his 
or her data is being used. See related amendments to Articles 4(2a), 7(2a) and Uvodna izjava 
23.

Predlog spremembe 119

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. Komisija je, po zaprositvi Evropskega 
odbora za varstvo podatkov za mnenje, v 
skladu s členom 86 pooblaščena za 
sprejemanje delegiranih aktov, s katerimi 
podrobneje določi na ikonah temelječi 
način opisa iz odstavka 3, kar zadeva 
naravo obdelave, trajanje hrambe, prenos 
ali brisanje podatkov z določitvijo ikon ali 
drugih instrumentov, da se informacije 
zagotavljajo na standardiziran način.

Or. en

Obrazložitev

Ta novi delegirani akt je potreben za določitev na ikonah temelječih enostavnih informacij o 
politikah za varstvo podatkov.

Predlog spremembe 120

Predlog uredbe
Člen 12 - odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Informacije in ukrepi, sprejeti na podlagi 
zahtev iz odstavka 1, so brezplačni. Če so 
zahteve očitno čezmerne, zlasti zaradi
njihove ponavljajoče se narave, lahko 

4. Informacije in ukrepi, sprejeti na podlagi 
zahtev iz odstavka 1, so brezplačni. Če so 
zahteve očitno čezmerne, zlasti zaradi 
njihove ponavljajoče se narave, lahko 
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upravljavec zaračuna pristojbino za 
zagotavljanje informacij ali izvajanje 
zahtevanih ukrepov ali pa ne izvede 
zahtevanega ukrepa. V tem primeru nosi 
breme dokazovanja očitno čezmerne 
narave zahteve upravljavec.

upravljavec zaračuna razumno pristojbino 
za zagotavljanje informacij ali izvajanje 
zahtevanih ukrepov. V tem primeru nosi 
breme dokazovanja očitno čezmerne 
narave zahteve upravljavec.

Or. en

Predlog spremembe 121

Predlog uredbe
Člen 12 - odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

5. Komisija je, po zaprositvi Evropskega 
odbora za varstvo podatkov za mnenje, v 
skladu s členom 86 pooblaščena za 
sprejemanje delegiranih aktov, s katerimi 
podrobneje določi merila in pogoje za 
pristojbine iz odstavka 4.

Or. en

Obrazložitev

Smernica za določanje očitno čezmernih zahtev se prestavi v novi člen 12(6a), zanjo pa je 
namesto Komisije pristojen Evropski odbor za varstvo podatkov, saj organi za varstvo 
podatkov to področje na podlagi praktičnih izkušenj bolje poznajo. Glej povezan predlog 
spremembe člena 12(6a).

Predlog spremembe 122

Predlog uredbe
Člen 12 - odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Komisija lahko določi standardne 
obrazce in standardne postopke za 
sporočila iz odstavka 2, vključno z 
elektronsko obliko. Pri tem Komisija 
sprejme ustrezne ukrepe za mikro-, mala 
in srednje velika podjetja. Navedeni 

6. Komisija lahko določi standardne 
obrazce za sporočila iz odstavka 2, 
vključno z elektronsko obliko. Navedeni 
izvedbeni akti se sprejmejo, po sprejetju 
mnenja Evropskega odbora za varstvo 
podatkov, v skladu s postopkom pregleda 
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izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 
postopkom pregleda iz člena 87(2).

iz člena 87(2).

Or. en

Predlog spremembe 123

Predlog uredbe
Člen 12 - odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Evropskemu odboru za varstvo 
podatkov se v skladu s členom 66 zaupa 
naloga, da podrobneje določi merila in 
pogoje za očitno čezmerne zahteve iz 
odstavka 4.

Or. en

Obrazložitev

Smernica za določanje očitno čezmernih zahtev se prestavi v člen 12(5), zanjo pa je namesto 
Komisije pristojen Evropski odbor za varstvo podatkov, saj organi za varstvo podatkov to 
področje na podlagi praktičnih izkušenj bolje poznajo. Glej povezan predlog spremembe 
člena 12(5).

Predlog spremembe 124

Predlog uredbe
Člen 13 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pravice v zvezi s prejemniki Pravice v zvezi s prejemniki
Upravljavec vsakemu prejemniku, ki so mu 
podatki posredovani, sporoči morebitne 
popravke ali izbrise v skladu s členoma 16 
in 17, razen če se to izkaže za nemogoče 
ali če vključuje nesorazmeren napor.

Upravljavec vsakemu prejemniku, ki so mu 
podatki preneseni, sporoči morebitne 
popravke ali izbrise v skladu s členoma 16 
in 17, razen če se to izkaže za nemogoče 
ali če vključuje nesorazmeren napor.
Upravljavec obvesti posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, o teh 
tretjih osebah.

Or. en
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Obrazložitev

Izraz „posredovanje“ ni opredeljen, vendar pa poročevalec predlaga opredelitev izraza 
„prenos“ (glej člen 4(3a)). Upravljavec mora obvestiti posameznika, na katerega se nanašajo
osebni podatki, o tretjih osebah, ki so prejele zahtevo za morebitni popravek ali izbris, da bi 
zadevnemu posamezniku omogočil uveljavljanje pravic neposredno pri njih.

Predlog spremembe 125

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) informacije o identiteti upravljavca, 
njegovega predstavnika, če obstaja, in
uradne osebe za varstvo podatkov ter 
njihove kontaktne podatke;

(a) informacije o identiteti upravljavca, 
njegovega predstavnika, če obstaja, uradne 
osebe za varstvo podatkov in skupnih 
upravljavcev ter njihove kontaktne 
podatke; v primeru skupnih upravljavcev 
navedbo njihovih ustreznih vlog in 
odgovornosti;

Or. en

Predlog spremembe 126

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) vrsto zbranih in obdelanih osebnih 
podatkov;

Or. en

Obrazložitev

Vsebina člena 28 o zahtevah glede dokumentacije se prestavi v člen 14 o pravici do 
obveščenosti. Predlagano uredbo je mogoče poenostaviti z združitvijo informacij in 
dokumentacije, kar sta dejansko dve plati iste medalje. To bo zmanjšalo upravna bremena za 
upravljavce podatkov in posameznikom olajšalo razumevanje in uveljavljanje njihovih pravic. 
Glej povezan predlog spremembe člena 28.
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Predlog spremembe 127

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) informacije o namenih obdelave 
osebnih podatkov, vključno s splošnimi 
pogodbenimi pogoji, če obdelava temelji 
na točki (b) člena 6(1), in pravnih interesih, 
za katere si prizadeva upravljavec, če 
obdelava temelji na točki (f) člena 6(1);

(b) informacije o namenih obdelave 
osebnih podatkov, vključno s splošnimi 
pogodbenimi pogoji, če obdelava temelji 
na točki (b) člena 6(1), in pravnih interesih, 
za katere si prizadeva upravljavec, če 
obdelava temelji na odstavkih 1a in 1b
člena 6;

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je posledica nove strukture člena 6, glej predloge sprememb k 
členu 6(1)(f), 6(1a), 6(1b), 6(1c).

Predlog spremembe 128

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 – točka b b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(bb) razloge za domnevo, da njegovi 
interesi prevladujejo nad interesi ali 
temeljnimi pravicami in svoboščinami 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, v skladu s členom 6(1a);

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je posledica nove strukture člena 6, glej predloge sprememb k 
členu 6(1)(f), 6(1a), 6(1b), 6(1c).
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Predlog spremembe 129

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) informacije o prejemnikih ali vrstah 
prejemnikov osebnih podatkov;

(f) informacije o prejemnikih osebnih 
podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 130

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(g) kjer je primerno, informacije o tem, da 
namerava upravljavec prenesti podatke v 
tretjo državo ali mednarodno organizacijo, 
in o ravni varstva, ki jo nudi ta tretja 
država ali mednarodna organizacija s 
sklicem na sklep Komisije o ustreznosti ali, 
v primeru prenosov iz člena 42, 43 ali 
točke (h) člena 44(1), s sklicem na 
ustrezne zaščitne ukrepe in sredstva za 
pridobitev njihove kopije;

Or. en

Obrazložitev

Vsebina člena 28 o zahtevah glede dokumentacije se prestavi v člen 14 o pravici do 
obveščenosti. Predlagano uredbo je mogoče poenostaviti z združitvijo informacij in 
dokumentacije, kar sta dejansko dve plati iste medalje. To bo zmanjšalo upravna bremena za 
upravljavce podatkov in posameznikom olajšalo razumevanje in uveljavljanje njihovih pravic. 
Glej povezan predlog spremembe člena 28.
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Predlog spremembe 131

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) kjer je primerno, informacije o 
obstoju oblikovanja profilov, ukrepov, ki 
temeljijo na oblikovanju profilov, in 
mehanizmov za ugovarjanje oblikovanju 
profilov;

Or. en

Obrazložitev

Ta določba se prestavi iz člena 20(4) o oblikovanju profilov v člen 14 o obveznostih glede 
informacij, da bi bile vse obveznosti glede informacij zajete v enem členu. Vključitev 
„mehanizmov za ugovarjanje …“ je pomembna za zagotovitev informacij o standardih, kot je 
„Ne sledi mi“. Glej povezane predloge sprememb členov 4(3b), 14(1)(g) in (gb), 15(1), 20(4).

Predlog spremembe 132

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 – točka g b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(gb) razumljive informacije o logiki 
samodejne obdelave podatkov;

Or. en

Obrazložitev

To določbo vsebuje že Direktiva o varstvu podatkov 95/46/ES. V skladu s stališčem, ki ga je 
izrazil Parlament, da se ne sme znižati že obstoječa raven varstva, jo je treba vključiti tudi v 
novo uredbo.
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Predlog spremembe 133

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 – točka h a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ha) pravice in mehanizme za ugovarjanje 
obdelavi osebnih podatkov ali njeno 
preprečevanje.

Or. en

Predlog spremembe 134

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Komisija je v skladu s členom 86 
pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov, s katerimi podrobneje določi merila 
glede vrst prejemnikov iz točke (f) 
odstavka 1, zahteve glede obvestila o 
morebitnem dostopu iz točke (g) 
odstavka 1, merila za nadaljnje informacije 
iz točke (h) odstavka 1, potrebne za 
določene sektorje in primere, ter pogoje in 
ustrezne zaščitne ukrepe za izjeme iz 
točke (b) odstavka 5. Pri tem Komisija 
sprejme ustrezne ukrepe za mikro-, mala in 
srednje velika podjetja.

7. Komisija je, po zaprositvi Evropskega 
odbora za varstvo podatkov za mnenje, v 
skladu s členom 86 pooblaščena za 
sprejemanje delegiranih aktov, s katerimi 
podrobneje določi merila glede vrst 
prejemnikov iz točke (f) odstavka 1, 
zahteve glede obvestila o morebitnem 
dostopu iz točke (g) odstavka 1, merila za 
nadaljnje informacije iz točke (h) 
odstavka 1, potrebne za določene sektorje 
in primere, ter pogoje in ustrezne zaščitne 
ukrepe za izjeme iz točke (b) odstavka 5.
Pri tem Komisija sprejme ustrezne ukrepe 
za mikro-, mala in srednje velika podjetja.

Or. en

Predlog spremembe 135

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Komisija lahko določi standardne 8. Komisija določi standardne obrazce za 
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obrazce za zagotavljanje informacij iz 
odstavkov 1 do 3, pri čemer po potrebi 
upošteva posebne značilnosti in potrebe 
različnih sektorjev in primerov obdelave 
podatkov. Navedeni izvedbeni akti se 
sprejmejo v skladu s postopkom pregleda 
iz člena 87(2).

zagotavljanje informacij iz odstavkov 1 do 
3, pri čemer po potrebi upošteva posebne 
značilnosti in potrebe različnih sektorjev in 
primerov obdelave podatkov ter potrebe 
zadevnih zainteresiranih strani. Navedeni 
izvedbeni akti se sprejmejo, po zaprositvi 
Evropskega odbora za varstvo podatkov za 
mnenje, v skladu s postopkom pregleda iz 
člena 87(2).

Or. en

Predlog spremembe 136

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Posameznik, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, lahko od upravljavca na 
zahtevo ter v jasnem in razumljivem 
jeziku kadar koli pridobi potrditev, ali se v 
zvezi z njim obdelujejo osebni podatki ali 
ne, upravljavec pa v zvezi z obstojem 
oblikovanja profilov in ukrepov, ki 
temeljijo na oblikovanju profilov, v 
povezavi s posameznikom, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, zagotovi 
naslednje:

Or. en

Obrazložitev

Da bi zagotovili informirano privolitev k dejavnostim profiliranja, morajo te biti opredeljene 
in urejene. Glej povezane predloge sprememb členov 4(3b), 14(1)(g), (ga) in (gb), 20.
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Predlog spremembe 137

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) informacije o prejemnikih ali vrstah 
prejemnikov, ki jim bodo ali so jim bili 
posredovani osebni podatki, zlasti
prejemnikih v tretjih državah;

(c) informacije o prejemnikih, ki jim bodo 
ali so jim bili posredovani osebni podatki,
vključno o prejemnikih v tretjih državah;

Or. en

Predlog spremembe 138

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(h) informacije o predvidenih posledicah
oblikovanja profilov in ukrepov, ki 
temeljijo na oblikovanju profilov;

Or. en

Obrazložitev

Da bi zagotovili informirano privolitev k dejavnostim profiliranja, morajo te biti opredeljene 
in urejene. Glej povezane predloge sprememb členov 4(3b), 14(1)(g), (ga) in (gb), 20.

Predlog spremembe 139

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ha) razumljive informacije o logiki 
samodejne obdelave podatkov;

Or. en
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Obrazložitev

To določbo vsebuje že Direktiva o varstvu podatkov 95/46/ES. V skladu s stališčem, ki ga je 
izrazil Parlament, da se ne sme znižati že obstoječa raven varstva, jo je treba vključiti tudi v 
novo uredbo.

Predlog spremembe 140

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(hb) v primeru razkritja osebnih podatkov 
javnemu organu na podlagi njegove 
zahteve potrditev dejstva, da je bila taka 
zahteva podana, informacije o tem, ali je 
bila zahteva v celoti ali delno izpolnjena, 
in pregled zahtevanih ali razkritih 
podatkov.

Or. en

Obrazložitev

Posamezniki imajo pravico do obveščenosti o vseh obdelavah njihovih podatkov, tudi o 
razkritju javnim organom. Ta predlog spremembe ne posega v omejitve iz člena 21, npr. v 
primeru tekočih preiskav v okviru kazenskega pregona.

Predlog spremembe 141

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Posameznik, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, ima pravico od upravljavca 
pridobiti sporočilo o osebnih podatkih, ki 
se obdelujejo. Kadar posameznik, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, 
zahtevo predloži v elektronski obliki, se 
informacije zagotovijo v elektronski in 
strukturirani obliki v splošni rabi, ki 
omogoča nadaljnjo uporabo s strani 
posameznika, na katerega se nanašajo 
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zahteva v drugačni obliki. osebni podatki, razen če ta informacije 
zahteva v drugačni obliki.

Or. en

Obrazložitev

Člen 18 je združen s členom 15. Če želijo posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, 
uveljavljati svojo pravico do dostopa do osebnih podatkov, bi jim morali biti na voljo v 
elektronski obliki, ki jo lahko uporabljajo. Ta nadaljnja uporaba zagotavlja posamezniku, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, pravico do prenosa teh podatkov na druge platforme in 
storitve, če tako želi. Zato je pravica do prenosljivosti podatkov zgolj specifikacija pravice 
dostopa do podatkov.

Predlog spremembe 142

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Kadar je posameznik, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, zagotovil osebne 
podatke, obdelava pa poteka na podlagi 
privolitve ali pogodbe, ima ta posameznik 
pravico, kadar je to tehnično izvedljivo in 
primerno, da te osebne podatke, ki jih je 
shranil avtomatiziran sistem za obdelavo, 
v elektronski obliki v splošni rabi prenese 
v drug tak sistem, ne da bi ga pri tem 
oviral upravljavec, od katerega so osebni 
podatki pridobljeni. 

Or. en

Obrazložitev

Člen 18 je združen s členom 15. Če želijo posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, 
uveljavljati svojo pravico do dostopa do osebnih podatkov, bi jim morali biti na voljo v 
elektronski obliki, ki jo lahko uporabljajo. Ta nadaljnja uporaba zagotavlja posamezniku, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, pravico do prenosa teh podatkov na druge platforme in 
storitve, če tako želi. Zato je pravica do prenosljivosti podatkov zgolj specifikacija pravice 
dostopa do podatkov.
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Predlog spremembe 143

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. Ta člen ne posega v obveznost izbrisa 
podatkov, ko niso več potrebni, v skladu s 
členom 5(1)(e).

Or. en

Predlog spremembe 144

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija je v skladu s členom 86 
pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov, s katerimi podrobneje določi merila 
in zahteve za obveščanje posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, o 
vsebini osebnih podatkov iz točke (g) 
odstavka 1.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Komisija ne bi smela biti pooblaščena za opredeljevanje, kaj je elektronska oblika v splošni 
rabi, saj se lahko ta opredelitev spremeni hitreje, kot bodo sprejeti izvedbeni akti. Ta 
opredelitev se lahko po potrebi prepusti nadzornim organom.

Predlog spremembe 145

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija lahko določi standardne 
obrazce in postopke za zahtevanje 

4. Komisija lahko določi standardne 
obrazce za zahtevanje informacij in 
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informacij in omogočanje dostopa do 
informacij iz odstavka 1, tudi za 
preverjanje istovetnosti posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, in za 
sporočanje osebnih podatkov posamezniku, 
na katerega se nanašajo osebni podatki, pri 
čemer upošteva posebne značilnosti in 
potrebe različnih sektorjev in primerov 
obdelave podatkov. Navedeni izvedbeni 
akti se sprejmejo v skladu s postopkom 
pregleda iz člena 87(2).

omogočanje dostopa do informacij iz 
odstavka 1, tudi za preverjanje istovetnosti 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, in za sporočanje osebnih 
podatkov posamezniku, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, pri čemer 
upošteva posebne značilnosti in potrebe 
različnih sektorjev in primerov obdelave 
podatkov. Navedeni izvedbeni akti se, po 
zaprositvi Evropskega odbora za varstvo 
podatkov za mnenje, sprejmejo v skladu s 
postopkom pregleda iz člena 87(2).

Or. en

Obrazložitev

Smernice o standardnih postopkih za uveljavljanje pravice do dostopa za posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, in pravice do prenosljivosti podatkov, bi morali 
pripraviti nadzorni organi, in ne Komisija, po zaprositvi Evropskega odbora za varstvo 
podatkov za mnenje.

Predlog spremembe 146

Predlog uredbe
Člen 17 - odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Posameznik, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, ima pravico pri upravljavcu 
doseči izbris osebnih podatkov v zvezi z 
njim in opustitev nadaljnjega razširjanja 
takih podatkov, zlasti v zvezi z osebnimi 
podatki, ki so bili dani na voljo, ko je bil 
posameznik, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, še otrok, če velja eden od 
naslednjih razlogov:

1. Posameznik, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, ima pravico pri upravljavcu 
doseči izbris osebnih podatkov v zvezi z 
njim in opustitev nadaljnjega razširjanja 
takih podatkov:

Or. en

Obrazložitev

Pravica do izbrisa se uporablja enako za vse posameznike, na katere se nanašajo osebni 
podatki. Izbrisano besedilo bi lahko pomenilo, da je ta pravica za odrasle omejena.
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Predlog spremembe 147

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Če upravljavec iz odstavka 1 prenese ali
objavi osebne podatke brez utemeljitve v 
skladu s členom 6(1), sprejme vse 
potrebne ukrepe za izbris podatkov brez 
poseganja v člen 77. 

Or. en

Obrazložitev

Pravica do izbrisa in pravica do popravka ostajata pomembni za osebe, na katere se podatki 
nanašajo, saj se objavlja vse več informacij, ki lahko imajo znatne posledice. Vendar če je 
bila objava osebnih podatkov izvedena na podlagi zakonitih razlogov iz člena 6(1), „pravica 
biti pozabljen“ ni niti realistična niti zakonita. Glej povezana predloga sprememb člena 
17(2a) in uvodne izjave 54. To ne pomeni, da lahko tretje osebe še naprej obdelujejo 
objavljene osebne podatke, če za to nimajo pravnega razloga.

Predlog spremembe 148

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Kakršni koli ukrepi za izbris 
objavljenih osebnih podatkov spoštujejo 
pravico do svobode izražanja iz člena 80.

Or. en

Obrazložitev

Pojasniti je treba, da je treba vzpostaviti ravnovesje med pravico biti pozabljen in pravico do 
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svobode izražanja. Glej povezana predloga sprememb člena 17(2) in uvodne izjave 54.

Predlog spremembe 149

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Upravljavec namesto izbrisa obdelavo 
osebnih podatkov omeji, kadar:

4. Upravljavec namesto izbrisa obdelavo 
osebnih podatkov omeji tako, da 
upravljavec do njih ne more normalno 
dostopati in jih obdelovati, ter tako, da jih 
ni več mogoče spremeniti, kadar:

Or. en

Predlog spremembe 150

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 4 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) posameznik, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, zahteva prenos osebnih 
podatkov v drug sistem za samodejno 
obdelavo v skladu s členom 18(2).

(d) posameznik, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, zahteva prenos osebnih 
podatkov v drug sistem za samodejno 
obdelavo v skladu s členom 15(2) in 2a.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je posledica združitve členov 15 in 18.

Predlog spremembe 151

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Osebni podatki iz odstavka 4 se razen 
hrambe lahko obdelujejo samo za namene 

5. Osebni podatki iz odstavka 4 se razen 
hrambe lahko obdelujejo samo za namene 
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dokazovanja ali s privolitvijo posameznika, 
na katerega se nanašajo osebni podatki, ali 
zaradi varstva pravic druge fizične ali 
pravne osebe ali zaradi cilja v javnem 
interesu.

dokazovanja ali s privolitvijo posameznika, 
na katerega se nanašajo osebni podatki, ali 
zaradi varstva pravic druge fizične ali 
pravne osebe ali zaradi izpolnjevanja 
pravne obveznosti obdelave osebnih 
podatkov v skladu z zakonodajo Unije ali 
nacionalno zakonodajo, ki se uporablja za 
upravljavca.

Or. en

Obrazložitev

Vsak javni interes mora biti določen v zakonodaji, da bi imel upravljavec podatkov pravno 
obveznost, ki bi prevladala nad pravico do izbrisa, ki jo ima posameznik, na katerega se 
nanašajo osebni podatki.

Predlog spremembe 152

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

9. Komisija je, po zaprositvi Evropskega 
odbora za varstvo podatkov za mnenje, v 
skladu s členom 86 pooblaščena za 
sprejemanje delegiranih aktov, s katerimi 
podrobneje določi:

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je posledica nove in strožje „pravice biti pozabljen“ iz člena 17(2).

Predlog spremembe 153

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 9 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) pogoje za izbris povezav do osebnih 
podatkov ali kopij osebnih podatkov iz 
javnosti dostopnih komunikacijskih 

(b) pogoje za izbris osebnih podatkov iz 
javnosti dostopnih komunikacijskih 
storitev iz odstavka 2;
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storitev iz odstavka 2;

Or. en

Obrazložitev

In the case of published data, the original data controller shall only be obliged to inform 
those third parties which it can reasonably expect to be further processing the data and also 
inform the data subject about them. This also allows for the data subject to contact them 
directly and request from them to inform further third parties and it also gives the data 
subject a fuller understanding of the spreading of his/her personal data. It is important to 
maintain the inclusion of third parties that only process data without publishing it, in order to 
also cover companies that "scrape" personal data from public sources for further internal 
processing, such as credit rating, direct marketing, etc. It should be made clear that the right
to be forgotten needs to be balanced with the right to freedom of expression. The exceptions in 
odstavek 3 are only a duplication of the general limitations in Člen 21 and do not add any 
value here.

Predlog spremembe 154

Predlog uredbe
Člen 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Obrazložitev

Člen 18 se združi s členom 15 o pravici do dostopa za posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki. Če želijo posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, uveljavljati svojo 
pravico do dostopa do osebnih podatkov, bi jim morali biti na voljo v elektronski obliki, ki jo 
lahko uporabljajo. Ta nadaljnja uporaba zagotavlja posamezniku, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, pravico do prenosa teh podatkov na druge platforme in storitve, če tako želi. 
Zato je pravica do prenosljivosti podatkov zgolj specifikacija pravice dostopa do podatkov. 
Glej povezan predlog spremembe člena 15.

Predlog spremembe 155

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Posameznik, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, ima pravico, da kadar koli 
ugovarja obdelavi osebnih podatkov, ki 
temelji na točkah (d) in (e) člena 6(1).

Or. en
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Predlog spremembe 156

Predlog uredbe
 Člen 19 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Če se osebni podatki obdelujejo na 
podlagi člena 6(1a), ima posameznik, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, 
pravico, da v vseh primerih brezplačno 
ugovarja obdelavi svojih osebnih podatkov.
Posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, je treba o tej pravici 
izrecno poučiti na razumljiv način ter v 
jasnem in razumljivem jeziku,
prilagojenem posamezniku, na katerega 
se nanašajo osebni podatki, kar velja 
zlasti za informacije, posebej namenjene 
otroku, ter na način, ki se jasno razlikuje 
od drugih informacij.

Or. en

Obrazložitev

Pravica do ugovora proti nadaljnji obdelavi podatkov mora biti vedno brezplačna, 
posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, pa je treba o tej pravici izrecno poučiti 
v jasnem, razumljivem in prilagojenem jeziku. Glej povezane predloge sprememb člena 
6(1)(f), 6(1a), 6(1b) in 6(1c).

Predlog spremembe 157

Predlog uredbe
 Člen 19 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Če je podan ugovor v skladu z 
odstavkoma 1 in 2, upravljavec zadevnih 
osebnih podatkov ne sme več uporabljati 
ali kako drugače obdelovati.

3. Če je podan ugovor v skladu z 
odstavkoma 1 in 2, upravljavec zadevne 
osebne podatke izbriše.

Or. en
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Obrazložitev

Pojasniti je treba, da mora pravica do ugovora, če ga poda posameznik, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, privesti do tega, da upravljavec izbriše podatke.

Predlog spremembe 158

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ukrepi na podlagi oblikovanja profilov Oblikovanje profilov

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

1. Obdelava osebnih podatkov zaradi 
oblikovanja profilov, tudi v zvezi z 
zagotavljanjem elektronskih 
informacijskih in komunikacijskih 
storitev, je zakonita le, če:

Or. en

Obrazložitev

As is the case with any collection, processing and use of data, a general ban is introduced on 
profiling as defined in article 4, and it is only permissible where provided for by law, i.e. 
either by means of the data subject's consent or a statutory provision. Consent will primarily 
be an option in the private sector (including contracts), whereas statutory permission will 
especially, but not only be relevant in the public sector. Including the requirement that the 
data subject must consent to the profiling prevents what often happens in practice, namely 
that profiles are created without the data subject's knowledge. See related amendments to 
Articles 4(3b) 14(1)(g), (ga) and (gb), 15(1).
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Predlog spremembe 159

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Obrazložitev

Zaradi prestrukturiranja člena 20 zajema odstavek 2 novi odstavek 3a.

Predlog spremembe 160

Predlog uredbe
Člen 20– odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(a) potrebna za sklepanje ali izvajanje
pogodbe, kadar je zahteva po sklenitvi ali 
izvajanju pogodbe, ki jo vloži posameznik, 
na katerega se nanašajo osebni podatki, 
izpolnjena ali kadar obstajajo ustrezni 
ukrepi za zaščito pravnih interesov 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, kot je pravica do 
človeškega posredovanja; ali

Or. en

Predlog spremembe 161

Predlog uredbe
Člen 20– odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) izrecno dovoljena z zakonodajo Unije 
ali zakonodajo držav članic, ki določa tudi 

(b) izrecno dovoljena z zakonodajo Unije 
ali zakonodajo držav članic v skladu s tem 
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ustrezne ukrepe za zaščito pravnih 
interesov posameznika, na katerega se 
nanašajo osebni podatki; ali

členom; ali

Or. en

Predlog spremembe 162

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Dejavnosti oblikovanja profilov v zvezi 
s fizično osebo ne vključujejo ali 
ustvarjajo nobenih podatkov, ki sodijo v 
posebne vrste osebnih podatkov iz člena 9, 
razen če gre za izjeme, navedene v 
členu 9(2).

Or. en

Obrazložitev

Pojasnitev, da bi se vključili primeri, v katerih oblikovanje profilov ne temelji na občutljivih 
podatkih, ampak se uporablja za sprejemanje zaključkov, ki zajemajo občutljive podatke. Na 
primer, informacije o naslovu same po sebi niso občutljive, vendar se lahko informacije, da 
oseba redno hodi na določen naslov, skupaj z dodatnimi informacijami, da je na tem naslovu 
boksarski klub, uporabijo za sprejemanje zaključkov o zdravstvenem stanju osebe, kar je 
treba šteti za občutljive podatke.

Predlog spremembe 163

Predlog uredbe
Člen 20– odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Prepovedano je oblikovanje profilov, 
ki ima za posledico diskriminacijo 
posameznikov na podlagi rase ali 
etničnega porekla, političnega 
prepričanja, vere ali prepričanja, članstva 
v sindikatu, spolne usmerjenosti ali spolne 
identitete ali ki privede do ukrepov, ki 
imajo takšne posledice.
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Or. en

Predlog spremembe 164

Predlog uredbe
Člen 20– odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. Oblikovanje profilov se ne uporablja 
za identifikacijo ali izločanje otrok.

Or. en

Predlog spremembe 165

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 2 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2c. Ukrepi, ki temeljijo na oblikovanju 
profilov in imajo pravne učinke v zvezi s 
posameznikom, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, ali nanj bistveno vplivajo, 
ne temeljijo zgolj na samodejni obdelavi.

Or. en

Predlog spremembe 166

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano
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osebni podatki.

Or. en

Obrazložitev

Obveznost zagotavljanja informacij je bila prestavljena v člen 14 o informacijah, ki se 
zagotovijo posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki; glej povezan predlog 
spremembe k členu 14(1)(ga).

Predlog spremembe 167

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Predlog spremembe 168

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) za zaščito drugih javnih interesov Unije 
ali države članice, zlasti pomembnega 
gospodarskega ali finančnega interesa 
Unije ali države članice, vključno z 
denarnimi, proračunskimi in davčnimi 
zadevami ter zaščito stabilnosti in 
celovitosti trga;

(c) za zaščito drugih javnih interesov Unije 
ali države članice, zlasti pomembnega 
gospodarskega ali finančnega interesa 
Unije ali države članice, vključno z 
denarnimi, proračunskimi in davčnimi 
zadevami;

Or. en
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Predlog spremembe 169

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) za spremljanje, pregledovanje ali 
urejanje, povezano, četudi občasno, z 
izvajanjem javne oblasti v primerih iz 
točk (a), (b) (c) in (d);

črtano

Or. en

Predlog spremembe 170

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Vsak zakonodajni ukrep iz odstavka 1
mora biti nujen in sorazmeren ukrep v 
demokratični družbi ter mora vsebovati
posebne določbe vsaj glede:
(a) ciljev, za katere si je treba prizadevati 
pri obdelavi;
(b) določitve upravljavca;
(c) posebnih namenov in načinov 
obdelave;
(d) kategorij oseb, pooblaščenih za 
obdelavo podatkov;
(e) postopka, ki ga je treba uporabljati za 
obdelavo;
(f) zaščitnih ukrepov za preprečevanje 
zlorab;
(g) pravice posameznikov, na katere se 
nanašajo osebni podatki, da so obveščeni 
o omejitvi.

Or. en



PR\924343SL.doc 107/211 PE501.927v04-00

SL

Obrazložitev

Kakršne koli omejitve pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, morajo biti 
utemeljene z zakonodajo. Veljavna zakonodaja mora predvidevati ustrezne zaščitne ukrepe, ki 
temeljijo na načelih nujnosti in sorazmernosti. Glej povezan predlog spremembe člena 
2(2)(e).

Predlog spremembe 171

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) skladnost z zahtevami za predhodno 
odobritev ali predhodno posvetovanje z 
nadzornim organom v skladu s 
členom 34(1) in (2);

(d) skladnost z zahtevami za predhodno 
odobritev ali predhodno posvetovanje z 
nadzornim organom in uradno osebo za 
varstvo podatkov v skladu s členom 34(1) 
in (2);

Or. en

Predlog spremembe 172

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 2 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) vzpostavljanje preglednega 
obveščanja in komunikacije s 
posameznikom, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, v skladu s členom 11.

Or. en
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Predlog spremembe 173

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Upravljavec uporabi mehanizme za 
zagotovitev preverjanja učinkovitosti
ukrepov iz odstavkov 1 in 2. Če je to
preverjanje sorazmerno, ga izvedejo
neodvisni notranji ali zunanji revizorji.

3. Upravljavec je zmožen dokazati 
učinkovitost ukrepov iz odstavkov 1 in 2.
Če je to sorazmerno, to zmožnost preverijo
neodvisni notranji ali zunanji revizorji.

Or. en

Obrazložitev

V skladu z načelom odgovornosti se mehanizmi za revizijo, namenjeni zagotavljanju 
skladnosti s to uredbo, uporabljajo le, če so sorazmerni.

Predlog spremembe 174

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Upravljavec objavi povzetek ukrepov, 
sprejetih v skladu z odstavkoma 1 in 2.

Or. en

Predlog spremembe 175

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija je v skladu s členom 86 
pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov, s katerimi podrobneje določi
dodatna merila in zahteve za ustrezne 
ukrepe iz odstavka 1, ki niso ukrepi, že 
navedeni v odstavku 2, pogoje glede 

4. Komisija je, po zaprositvi Evropskega 
odbora za varstvo podatkov za mnenje, v 
skladu s členom 86 pooblaščena za 
sprejemanje delegiranih aktov, s katerimi 
določi pogoje glede mehanizmov za 
preverjanje in revizijo iz odstavka 3 ter 
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mehanizmov za preverjanje in revizijo iz 
odstavka 3 ter glede meril za sorazmernost 
iz odstavka 3, ter posebne ukrepe za mikro-
, mala in srednje velika podjetja.

glede meril za sorazmernost iz odstavka 3 
ter preuči posebne ukrepe za mikro-, mala 
in srednje velika podjetja.

Or. en

Obrazložitev

Vloga Komisije mora biti omejena na podrobnejšo določitev pogojev za uporabo mehanizmov 
za revizijo.

Predlog spremembe 176

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Upravljavec ob upoštevanju doseženega 
razvoja tehnologije in stroškov izvajanja v 
času določanja sredstev za obdelavo in v 
času same obdelave izvede ustrezne 
tehnične in organizacijske ukrepe in 
postopke na tak način, da obdelava ustreza 
zahtevam te uredbe in zagotavlja zaščito 
pravic posameznika, na katerega se 
nanašajo osebni podatki.

1. Upravljavec ob upoštevanju doseženega 
razvoja tehnologije in stroškov izvajanja v 
času določanja namenov in sredstev za 
obdelavo in v času same obdelave izvede 
ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe 
in postopke na tak način, da obdelava 
ustreza zahtevam te uredbe in zagotavlja 
zaščito pravic posameznika, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, zlasti v zvezi z 
načeli iz člena 5. Če je upravljavec izvedel 
oceno učinka o varstvu podatkov v skladu 
s členom 33, se rezultati te ocene 
upoštevajo pri razvijanju omenjenih 
ukrepov in postopkov.

Or. en

Obrazložitev

Vgrajeno varstvo podatkov je poželo odobravanje kot temeljna novost, ki jo prinaša reforma. 
To bi zagotovilo, da bi bili dejansko obdelani le podatki, ki so potrebni za posamezen namen. 
Predlog spremembe pojasnjuje izvajanje tega načela.



PE501.927v04-00 110/211 PR\924343SL.doc

SL

Predlog spremembe 177

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Če je posamezniku, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, dana izbira 
glede obdelave osebnih podatkov,
upravljavec zagotovi, da se privzeto 
obdelajo samo tisti osebni podatki, ki so 
potrebni za vsak poseben namen obdelave, 
zlasti pa se ne smejo zbirati ali hraniti v 
večjem obsegu ali dalj časa, kot je za te 
namene nujno potrebno, kar velja tako za 
količino podatkov kot trajanje njihove 
hrambe. Ti mehanizmi zagotovijo zlasti, da 
osebni podatki privzeto niso dostopni 
nedoločenemu številu posameznikov in da 
lahko posamezniki, na katere se nanašajo 
osebni podatki, nadzorujejo razširjanje 
svojih osebnih podatkov.

Or. en

Obrazložitev

Dodatno je pojasnjeno načelo privzetega varstva podatkov.

Predlog spremembe 178

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Obdelovalci podatkov in proizvajalci 
izvedejo ustrezne tehnične in 
organizacijske ukrepe in postopke, ki 
zagotavljajo, da njihove storitve in 
proizvodi upravljavcem privzeto 
omogočajo izpolnjevanje zahtev te uredbe, 
zlasti tistih iz odstavkov 1 in 2.

Or. en
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Obrazložitev

Obdelovalci podatkov in proizvajalci sistemov za obdelavo podatkov morajo izvesti ustrezne 
ukrepe, ki zagotavljajo uporabo načel vgrajene in privzete zasebnosti, da bi upravljavcem 
podatkov olajšali upoštevanje te uredbe. 

Predlog spremembe 179

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija je v skladu s členom 86 
pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov, s katerimi določi dodatna merila in 
zahteve za ustrezne ukrepe in mehanizme 
iz odstavkov 1 in 2, zlasti zahteve glede 
vgrajenega varstva podatkov, ki veljajo za 
sektorje, proizvode in storitve.

3. Evropskemu odboru za varstvo 
podatkov je zaupana naloga, da določi 
dodatna merila in zahteve za ustrezne 
ukrepe in mehanizme iz odstavkov 1, 2 in
2a, zlasti zahteve glede vgrajenega varstva 
podatkov, ki veljajo za sektorje, proizvode 
in storitve, v skladu s členom 66.

Or. en

Obrazložitev

Obdelovalci podatkov in proizvajalci sistemov za obdelavo podatkov morajo izvesti ustrezne 
ukrepe, ki zagotavljajo uporabo načel vgrajene in privzete zasebnosti, da bi upravljavcem 
podatkov olajšali upoštevanje te uredbe. 

Predlog spremembe 180

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija lahko za zahteve iz 
odstavkov 1 in 2 določi tehnične standarde.
Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v 
skladu s postopkom pregleda iz 
člena 87(2).

4. Komisija lahko za zahteve iz 
odstavkov 1 in 2 določi tehnične standarde.
Navedeni izvedbeni akti se, po zaprositvi 
Evropskega odbora za varstvo podatkov za 
mnenje, sprejmejo v skladu s postopkom 
pregleda iz člena 87(2).

Or. en
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Predlog spremembe 181

Predlog uredbe
Člen 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Kadar upravljavec določi namene, pogoje 
in sredstva obdelave osebnih podatkov 
skupaj z drugimi, skupni upravljavci s 
pisnim medsebojnim dogovorom določijo 
svoje naloge za izpolnitev obveznosti v 
skladu s to uredbo, zlasti v zvezi s postopki 
in mehanizmi za uveljavljanje pravic 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki. Če take določitve ni ali ni 
dovolj jasna, lahko posameznik, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, 
uveljavlja svoje pravice pri katerem koli 
od upravljavcev, ki so solidarno 
odgovorni.

Or. en

Predlog spremembe 182

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 2 – točka b 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(b) podjetje, ki obdeluje osebne podatke, 
povezane z manj kot 500 posamezniki, na 
katere se nanašajo osebni podatki, na leto;
ali

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je posledica novega praga za uradne osebe za varstvo podatkov. Glej 
povezan predlog spremembe člena 35(1)(b).
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Predlog spremembe 183

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 3 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Predstavnik ima sedež v eni od držav 
članic, v kateri stalno prebivajo 
posamezniki, na katere se nanašajo osebni 
podatki, ki se obdelujejo v zvezi z 
nudenjem blaga ali storitev tem 
posameznikom, ali katerih vedenje se 
spremlja.

3. Predstavnik ima sedež v eni od držav 
članic, v kateri stalno prebivajo 
posamezniki, na katere se nanašajo osebni 
podatki, ki se obdelujejo, kot je navedeno
v členu 3(2).

Or. en

Predlog spremembe 184

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) deluje samo po navodilih upravljavca, 
zlasti kadar je prenos uporabljenih 
osebnih podatkov prepovedan;

(a) deluje samo po navodilih upravljavca;

Or. en

Predlog spremembe 185

Predlog uredbe
Člen 26 - odstavek 2 – točka h a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ha) upošteva načelo vgrajenega in 
privzetega varstva podatkov.

Or. en
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Predlog spremembe 186

Predlog uredbe
Člen 26 - odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Komisija je v skladu s členom 86 
pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov, s katerimi podrobneje določi merila 
in zahteve za odgovornosti, dolžnosti in 
naloge v zvezi z obdelovalcem v skladu z 
odstavkom 1 ter pogoje, ki zlasti za 
namene nadzora in poročanja omogočajo 
olajšanje obdelave osebnih podatkov v 
povezanem podjetju.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 187

Predlog uredbe
Člen 27 - odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Kadar obdelovalec ima ali pridobi 
odločujočo vlogo v zvezi z nameni, načini 
ali metodami obdelave podatkov ali ne 
deluje le po navodilih upravljavca, se v 
skladu s členom 24 šteje za skupnega 
upravljavca.

Or. en

Predlog spremembe 188

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Dokumentacija vsebuje vsaj naslednje
informacije o:

2. Dokumentacija vsebuje vsaj informacije, 
navedene v členu 14.
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(a) imenu upravljavca ali katerega koli 
skupnega upravljavca ali obdelovalca in 
predstavnika, če ta obstaja, in njihove 
kontaktne podatke;
(b) imenu uradnika za varstvo podatkov, 
če ta obstaja, in njegove kontaktne 
podatke;
(c) namenih obdelave, vključno s 
pravnimi interesi, za katere si prizadeva 
upravljavec, če obdelava temelji na 
točki (f) člena 6(1);
(d) opisu vrst posameznikov, na katere se 
nanašajo osebni podatki, in vrst osebnih 
podatkov v zvezi z njimi;
(e) prejemnikih ali vrstah prejemnikov 
osebnih podatkov, vključno z upravljavci, 
ki se jim osebni podatki razkrijejo zaradi 
pravnih interesov, za katere si 
prizadevajo;
(f) po potrebi o prenosih podatkov v tretjo 
državo ali mednarodno organizacijo, 
vključno z identifikacijo te tretje države ali 
mednarodne organizacije, v primeru 
prenosov iz točke (h) člena 44(1) pa tudi 
dokumentacijo o ustreznih zaščitnih 
ukrepih;
(g) splošni navedbi rokov za izbris 
različnih vrst podatkov;
(h) opisu mehanizmov iz člena 22(3).

Or. en

Obrazložitev

Vsebina člena 28 o zahtevah glede dokumentacije se prestavi v člen 14 o pravici do 
obveščenosti. Predlagano uredbo je mogoče poenostaviti z združitvijo informacij in 
dokumentacije, kar sta dejansko dve plati iste medalje. To bo zmanjšalo upravna bremena za 
upravljavce podatkov in posameznikom olajšalo razumevanje in uveljavljanje njihovih pravic. 
Glej povezane predloge sprememb člena 14. 
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Predlog spremembe 189

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 4 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

4. Obveznosti iz odstavkov 1 in 2 ne 
veljajo za fizično osebo, ki osebne podatke 
obdeluje brez komercialnega interesa.

(a) fizično osebo, ki osebne podatke 
obdeluje brez komercialnega interesa, ali

Or. en

Predlog spremembe 190

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) podjetje ali organizacijo, ki zaposluje 
manj kot 250 oseb in v katerem/kateri je 
obdelava osebnih podatkov samo 
postranska dejavnost.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 191

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Komisija je v skladu s členom 86 
pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov, s katerimi podrobneje določi merila 
in zahteve za dokumentacijo iz odstavka 1, 
ki upoštevajo zlasti pristojnosti 
upravljavca, obdelovalca in predstavnika 
upravljavca, če ta obstaja.

črtano
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Or. en

Obrazložitev

Že veljavna zakonodaja na področju varstva podatkov določa, da morajo mala in srednje 
velika podjetja zagotavljati posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, informacije 
iz člena 14. Ker so obveznosti glede informacij in dokumentacije zdaj združene v členu 14, bi 
imela ta podjetja informacije v vsakem primeru na voljo, zato jih ni treba več izvzemati iz 
obveznosti glede dokumentacije. Drugače povedano: pravila so poenostavljena, vendar se 
uporabljajo za vse upravljavce podatkov.

Predlog spremembe 192

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Komisija lahko določi standardne 
obrazce za dokumentacijo iz odstavka 1. 
Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v 
skladu s postopkom pregleda iz 
člena 87(2).

črtano

Or. en

Predlog spremembe 193

Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Upravljavec in obdelovalec izvedeta 
ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe 
za zagotovitev ravni varnosti, ustrezne 
tveganjem, ki jih pomenita obdelava in 
narava osebnih podatkov, ki jih je treba 
varovati, pri čemer se upoštevajo doseženi 
razvoj tehnologije in stroški za njihovo 
izvajanje.

1. Upravljavec in obdelovalec izvedeta 
ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe
in postopke za zagotovitev ravni varnosti, 
ustrezne tveganjem, ki jih pomenita 
obdelava in narava osebnih podatkov, ki jih 
je treba varovati, pri čemer se upoštevajo 
doseženi razvoj tehnologije in stroški za 
njihovo izvajanje.

Or. en
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Predlog spremembe 194

Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija je v skladu s členom 86 
pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov, s katerimi vključno z opredelitvijo 
pojma „doseženi razvoj tehnologije“
podrobneje določi merila in pogoje za 
tehnične in organizacijske ukrepe iz 
odstavkov 1 in 2 za določene sektorje in v 
posebnih primerih obdelave podatkov, 
zlasti ob upoštevanju razvoja tehnologije in 
rešitev za vgrajeno zasebnost in vgrajeno 
varstvo podatkov, razen če velja 
odstavek 4.

3. Evropskemu odboru za varstvo 
podatkov je zaupana naloga, da
podrobneje določi merila in pogoje za 
tehnične in organizacijske ukrepe iz 
odstavkov 1 in 2, vključno z opredelitvijo 
pojma „doseženi razvoj tehnologije“, za 
določene sektorje in v posebnih primerih 
obdelave podatkov, zlasti ob upoštevanju 
razvoja tehnologije in rešitev za vgrajeno 
zasebnost in vgrajeno varstvo podatkov, 
razen če velja odstavek 4, v skladu s 
členom 66.

Or. en

Predlog spremembe 195

Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 4 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija lahko po potrebi sprejme 
izvedbene akte, s katerimi podrobneje 
določi zahteve iz odstavkov 1 in 2 za 
določene primere, zlasti da: 

črtano

(a) prepreči morebiten nepooblaščen 
dostop do osebnih podatkov;

Or. en
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Predlog spremembe 196

Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek – točka 4 b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) prepreči morebitno nepooblaščeno 
razkritje, branje, kopiranje, spreminjanje, 
izbris ali odstranitev osebnih podatkov;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 197

Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek – točka 4 c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) zagotovi preverjanje zakonitosti 
postopkov obdelave. Navedeni izvedbeni 
akti se sprejmejo v skladu s postopkom 
pregleda iz člena 87(2).

črtano

Or. en

Predlog spremembe 198

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavki 1–4 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

2. Obdelovalec v skladu s točko (f) 
člena 26(2) takoj po odkritju kršitve 
varnosti osebnih podatkov na to opozori in 

2. Obdelovalec v skladu s točko (f) 
člena 26(2) takoj po odkritju kršitve 
varnosti osebnih podatkov na to opozori in 
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o tem obvesti upravljavca. o tem obvesti upravljavca.
3. Obvestilo iz odstavka 1 vsebuje vsaj: 3. Obvestilo iz odstavka 1 vsebuje vsaj:

(a) opis kršitve varnosti osebnih podatkov, 
vključno z vrstami in številom zadevnih 
posameznikov, na katere se nanašajo 
osebni podatki, ter vrstami in številom 
zadevnih evidenc podatkov; 

(a) opis kršitve varnosti osebnih podatkov, 
vključno z vrstami in številom zadevnih 
posameznikov, na katere se nanašajo 
osebni podatki, ter vrstami in številom 
zadevnih evidenc podatkov; 

(b) sporočilo o istovetnosti in kontaktnih 
podatkih uradne osebe za varstvo podatkov 
ali druge kontaktne točke, pri katerih je 
mogoče pridobiti več informacij;

(b) sporočilo o istovetnosti in kontaktnih 
podatkih uradne osebe za varstvo podatkov 
ali druge kontaktne točke, pri katerih je 
mogoče pridobiti več informacij;

(c) priporočene ukrepe za ublažitev 
morebitnih škodljivih učinkov kršitve 
varnosti osebnih podatkov;

(c) priporočene ukrepe za ublažitev 
morebitnih škodljivih učinkov kršitve 
varnosti osebnih podatkov;

(d) opis posledic kršitve varnosti osebnih 
podatkov;

(d) opis posledic kršitve varnosti osebnih 
podatkov;

(e) opis ukrepov, ki jih upravljavec 
predlaga ali sprejme za obravnavanje 
kršitve varnosti osebnih podatkov.

(e) opis ukrepov, ki jih upravljavec 
predlaga ali sprejme za obravnavanje 
kršitve varnosti osebnih podatkov.

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

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

4a. Nadzorni organ vodi javni register vrst 
kršitev, ki so bile sporočene.

Or. en

Obrazložitev

V skladu z novo direktivo o napadih na informacijske sisteme bi bilo treba ohranjati celovit 
pregled nad vrstami kršitev, ki se pojavljajo, da bi bila javnost seznanjena z vrstami in 
obsegom kršitev varstva osebnih podatkov.



PR\924343SL.doc 121/211 PE501.927v04-00

SL

Predlog spremembe 199

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 200

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 201

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Če je verjetno, da kršitev varnosti 
osebnih podatkov škodljivo vpliva na 
varstvo osebnih podatkov ali zasebnost 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, upravljavec po predložitvi 
obvestila iz člena 31 posamezniku, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, 
nemudoma pošlje sporočilo o kršitvi 
varnosti osebnih podatkov.

1. Če je verjetno, da kršitev varnosti 
osebnih podatkov škodljivo vpliva na 
varstvo osebnih podatkov ali zasebnost 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, na primer v primeru kraje 
ali zlorabe identitete, finančne izgube, 
fizične škode, hudega ponižanja ali 
okrnitve ugleda, upravljavec po predložitvi 
obvestila iz člena 31 posamezniku, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, 
nemudoma pošlje sporočilo o kršitvi 
varnosti osebnih podatkov.

Or. en

Obrazložitev

Da bi preprečili preobremenjenost posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, 
zaradi obveščanja, bi jih bilo treba obveščati le v primerih, v katerih bo kršitev varnosti 
osebnih podatkov verjetno škodljivo vplivala na varstvo njihovih osebnih podatkov ali njihovo 
zasebnost, na primer v primeru kraje ali zlorabe identitete, finančne izgube, fizične škode, 
hudega poniževanja ali okrnitve ugleda.

Predlog spremembe 202

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Sporočilo posamezniku, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, iz odstavka 1 
opisuje kršitev varnosti osebnih podatkov 
ter vsebuje vsaj informacije in priporočila
iz točk (b) in (c) člena 31(3).

2. Sporočilo posamezniku, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, iz odstavka 1 
opisuje kršitev varnosti osebnih podatkov 
ter vsebuje vsaj informacije in priporočila 
iz člena 31(3) in informacije o pravicah 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, vključno o pravnem 
varstvu.

Or. en
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Obrazložitev

Obvestilo mora vključevati tudi opis kršitve varnosti osebnih podatkov in informacije o 
pravicah, vključno z možnostmi pravnega varstva.

Predlog spremembe 203

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 204

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Komisija lahko določi obliko sporočila 
posamezniku, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, iz odstavka 1 in postopke,
ki se uporabljajo za to sporočilo. Navedeni 
izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 
postopkom pregleda iz člena 87(2).

6. Komisija lahko določi obliko sporočila 
posamezniku, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, iz odstavka 1 in postopke, 
ki se uporabljajo za to sporočilo. Navedeni 
izvedbeni akti se, po zaprositvi 
Evropskega odbora za varstvo podatkov za 
mnenje, sprejmejo v skladu s postopkom 
pregleda iz člena 87(2).

Or. en
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Predlog spremembe 205

Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) sistematično in obsežno vrednotenje 
osebnih vidikov v zvezi s fizično osebo ali 
za analiziranje oziroma predvidevanje 
zlasti ekonomskega položaja, lokacije, 
zdravja, osebnega okusa, zanesljivosti ali 
vedenja fizične osebe, ki temelji na
samodejni obdelavi in na katerem 
temeljijo ukrepi, ki imajo pravne učinke v 
zvezi s posameznikom ali nanj znatno 
vplivajo;

(a) oblikovanje profilov, na katerem 
temeljijo ukrepi, ki imajo pravne učinke v 
zvezi s posameznikom ali nanj znatno 
vplivajo;

Or. en

Predlog spremembe 206

Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) spremljanje javno dostopnih območij, 
zlasti z uporabo optično-elektronskih 
naprav (video nadzor) v velikem obsegu;

(c) spremljanje javno dostopnih območij, 
zlasti z uporabo optično-elektronskih ali 
drugih senzorskih naprav;

Or. en

Obrazložitev

Predlogi sprememb v zvezi z ocenami učinka o varstvu podatkov so namenjeni podrobnejši 
določitvi primerov, v katerih je treba izvesti te ocene (člen 33(2)), in elementov, ki jih je treba 
oceniti (člen 33(3)).
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Predlog spremembe 207

Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) osebni podatki v obsežnih zbirkah, ki 
se nanašajo na otroke, genetske podatke 
ali biometrične podatke;

(d) obdelava posebnih vrst podatkov iz 
člena 9(1), podatkov o lokaciji, 
biometričnih podatkov ali podatkov o 
otrocih;

Or. en

Predlog spremembe 208

Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 2 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) kadar se dostop do osebnih podatkov 
zagotovi velikemu številu oseb ali se velika 
količina osebnih podatkov o posamezniku, 
na katerega se nanašajo osebni podatki, 
obdeluje ali kombinira z drugimi podatki;

Or. en

Predlog spremembe 209

Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) drugi postopki obdelave, za katere se 
zahteva posvetovanje z nadzornim 
organom v skladu s točko (b) člena 34(2).

(e) drugi postopki obdelave, za katere se 
zahteva posvetovanje z uradno osebo za 
varstvo podatkov ali nadzornim organom v 
skladu s točko (b) člena 34(2).

Or. en
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Predlog spremembe 210

Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ocena obsega vsaj splošni opis
predvidenih postopkov obdelave, oceno 
tveganj za pravice in svoboščine 
posameznikov, na katere se nanašajo 
osebni podatki, zaščitne ukrepe, varnostne 
ukrepe ter mehanizme za zagotavljanje 
varstva osebnih podatkov in za 
dokazovanje skladnosti s to uredbo, ob 
upoštevanju pravic in pravnih interesov 
posameznikov, na katere se nanašajo 
osebni podatki, ter drugih zadevnih oseb.

3. Ocena obsega vsaj sistematičen opis: 

(a) predvidenih postopkov obdelave ter 
njihove nujnosti in sorazmernosti glede 
na namen,
(b) ocene tveganj za pravice in svoboščine 
posameznikov, na katere se nanašajo 
osebni podatki,

(c) ukrepov, predvidenih za obravnavo 
tveganj, in zmanjšanje obsega osebnih 
podatkov, ki se obdelujejo, na najmanjšo 
možno mero,
(d) zaščitnih ukrepov, varnostnih ukrepov 
ter mehanizmov za zagotavljanje varstva 
osebnih podatkov in za dokazovanje 
skladnosti s to uredbo, ob upoštevanju 
pravic in pravnih interesov posameznikov, 
na katere se nanašajo osebni podatki, ter 
drugih zadevnih oseb.

Or. en

Obrazložitev

Predlogi sprememb v zvezi z ocenami učinka na zasebnost so namenjeni podrobnejši določitvi 
primerov, v katerih je treba izvesti te ocene (člen 33(2)), in elementov, ki jih je treba oceniti 
(člen 33(3)).
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Predlog spremembe 211

Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

4. Upravljavec glede predvidene obdelave 
zaprosi za mnenje posameznikov, na katere 
se nanašajo osebni podatki, ali njihovih 
predstavnikov.

Or. en

Predlog spremembe 212

Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Kadar je upravljavec javni organ in 
kadar obdelava izhaja iz pravne 
obveznosti v skladu s točko (c) člena 6(1), 
ki določa pravila in postopke v zvezi z 
dejavnostmi obdelave, ki jih ureja pravo 
Unije, se odstavki 1 do 4 ne uporabljajo, 
razen če država članica meni, da je treba 
tako oceno izvesti pred začetkom 
postopkov obdelave.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Oceno učinka o varstvu podatkov bi bilo treba izvajati tudi, kadar javni organi obdelujejo 
podatke na podlagi pravne obveznosti, da bi se zagotovila skladnost s to uredbo, predvsem 
pa, da bi se čim bolj zmanjšalo število podatkov in zagotovilo varstvo podatkov ter da bi se 
ublažila tveganja v zvezi s pravicami in svoboščinami posameznikov, na katere se nanašajo 
osebni podatki.
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Predlog spremembe 213

Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Komisija je v skladu s členom 86 
pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov, s katerimi podrobneje določi merila 
in pogoje za postopke obdelave, ki bodo 
verjetno predstavljali posebne nevarnosti iz 
odstavkov 1 in 2, ter zahteve za oceno iz 
odstavka 3, vključno s pogoji za 
nadgradljivost, preverjanje in možnost 
revizije. Pri tem Komisija upošteva 
posebne ukrepe za mikro-, mala in srednje
velika podjetja.

6. Komisija je, po zaprositvi Evropskega 
odbora za varstvo podatkov za mnenje, v 
skladu s členom 86 pooblaščena za 
sprejemanje delegiranih aktov, s katerimi 
podrobneje določi merila in pogoje za 
postopke obdelave, ki bodo verjetno 
predstavljali posebne nevarnosti iz 
odstavkov 1 in 2, ter zahteve za oceno iz 
odstavka 3, vključno s pogoji in postopki
za nadgradljivost, preverjanje in možnost 
revizije. Pri tem Komisija upošteva 
posebne ukrepe za mikro-, mala in srednje 
velika podjetja.

Or. en

Obrazložitev

Bistveni elementi izvedbenega akta iz odstavka 7 so bili združeni v delegirani akt iz tega 
odstavka.

Predlog spremembe 214

Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Komisija lahko določi standarde in 
postopke za izvajanje, preverjanje in 
revizijo ocene iz odstavka 3. Navedeni 
izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 
postopkom pregleda iz člena 87(2).

črtano

Or. en

Obrazložitev

Bistveni elementi izvedbenega akta so bili združeni v delegirani akt iz odstavka 6.
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Predlog spremembe 215

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Upravljavec oziroma obdelovalec pred 
obdelavo osebnih podatkov od nadzornega 
organa pridobita odobritev, da zagotovita 
skladnost predvidene obdelave s to uredbo 
in zlasti ublažita nevarnosti za 
posameznike, na katere se nanašajo osebni 
podatki, kadar upravljavec ali obdelovalec 
sprejme pogodbene določbe iz točke (d) 
člena 42(2) ali kadar prenese osebne 
podatke v tretjo državo ali mednarodno 
organizacijo na podlagi odstopanj iz člena 
44(1)(g).

Or. en

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je pojasniti, da mora imeti tudi prenos osebnih podatkov v 
tretje države brez pravno zavezujočih zaščitnih ukrepov še vedno pravno podlago v določbah 
o odstopanjih v tej uredbi.

Predlog spremembe 216

Predlog uredbe
Člen 34 - odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Obrazložitev

Upravljavec podatkov se mora, namesto da bi se pred obdelavo podatkov, ki vključuje 
posebna tveganja, posvetoval z nadzornimi organi, obrniti na lastno uradno osebo za varstvo 
podatkov, če jo je imenoval. To razbremenjuje organe nepotrebnega bremena ter hkrati krepi 
vlogo uradne osebe za varstvo podatkov.

Predlog spremembe 217

Predlog uredbe
Člen 34 - odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) je po mnenju nadzornega organa 
potrebno predhodno posvetovanje o 
postopkih obdelave, ki bodo zaradi svoje 
narave, obsega in/ali namenov verjetno
predstavljali posebne nevarnosti za pravice 
in svoboščine posameznikov, na katere se 
nanašajo osebni podatki, in postopkih 
obdelave, določenih v skladu z 
odstavkom 4.

(b) je po mnenju uradne osebe za varstvo 
podatkov ali nadzornega organa potrebno 
predhodno posvetovanje o postopkih 
obdelave, ki bodo zaradi svoje narave, 
obsega in/ali namenov verjetno 
predstavljali posebne nevarnosti za pravice 
in svoboščine posameznikov, na katere se 
nanašajo osebni podatki, in postopkih 
obdelave, določenih v skladu z 
odstavkom 4.

Or. en

Predlog spremembe 218

Predlog uredbe
Člen 34 - odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Kadar ima uradna oseba za varstvo 
podatkov razloge, da dvomi v skladnost 
predvidene obdelave s to uredbo, ali kadar 
upravljavec podatkov obdeluje osebne 
podatke v nasprotju s prepovedjo iz 
odstavka 3, se uradna oseba za varstvo 
podatkov posvetuje z nadzornim organom.

Or. en
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Predlog spremembe 219

Predlog uredbe
Člen 34 - odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Nadzorni organ določi in javno objavi 
seznam postopkov obdelave, za katere je 
treba opraviti predhodno posvetovanje v 
skladu s točko (b) odstavka 2. Nadzorni 
organ te sezname posreduje Evropskemu 
odboru za varstvo podatkov.

4. Evropski odbor za varstvo podatkov
določi in javno objavi seznam postopkov 
obdelave, za katere je treba opraviti 
predhodno posvetovanje v skladu z 
odstavkom 2.

Or. en

Obrazložitev

Za zagotovitev skladnih meril za določitev, kdaj obdelava podatkov vključuje posebna 
tveganja, mora tak seznam predložiti Evropski odbor za varstvo podatkov. Glej povezan 
predlog spremembe odstavka 5.

Predlog spremembe 220

Predlog uredbe
Člen 34 - odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Kadar seznam iz odstavka 4 obsega 
postopke obdelave, ki so povezani z 
nudenjem blaga ali storitev 
posameznikom, na katere se nanašajo 
osebni podatki, v več državah članicah ali 
s spremljanjem njihovega vedenja ali ki
lahko znatno vplivajo na prosti pretok 
osebnih podatkov v Uniji, nadzorni organ 
pred sprejetjem seznama uporabi 
mehanizem za skladnost iz člena 57.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je posledica odstavka 4. Mehanizem za skladnost ni več potreben, saj 
mora zdaj tak seznam predložiti Evropski odbor za varstvo podatkov. Predlagani delegirani 
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akt bi se lahko dotikal tudi bistvenih elementov te zakonodaje, prav tako so nadzorni organi 
na podlagi praktičnih izkušenj bolje usposobljeni za opredeljevanje tveganja.

Predlog spremembe 221

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Komisija je v skladu s členom 86 
pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov, s katerimi podrobneje določi merila 
in zahteve za določanje visoke ravni 
posebnih nevarnosti iz točke (a) 
odstavka 2.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 222

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Komisija lahko določi standardne 
obrazce in postopke za predhodne 
odobritve in posvetovanja iz odstavkov 1 
in 2 ter standardne obrazce in postopke za 
obveščanje nadzornih organov v skladu s 
členom 6. Navedeni izvedbeni akti se 
sprejmejo v skladu s postopkom pregleda 
iz člena 87(2).

9. Komisija lahko določi standardne 
obrazce za predhodne odobritve in 
posvetovanja iz odstavkov 1 in 2 ter 
standardne obrazce za obveščanje 
nadzornih organov v skladu s členom 6.
Navedeni izvedbeni akti se, po zaprositvi 
Evropskega odbora za varstvo podatkov za 
mnenje, sprejmejo v skladu s postopkom 
pregleda iz člena 87(2).

Or. en
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Predlog spremembe 223

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(b) obdelavo izvaja pravna oseba, zadeva 
pa več kot 500 posameznikov, na katere se 
nanašajo osebni podatki, na leto.

Or. en

Obrazložitev

V času računalništva v oblaku, v katerem lahko celo zelo majhni upravljavci obdelujejo velike 
količine podatkov prek spletnih storitev, prag za obvezno imenovanje uradne osebe za varstvo 
podatkov ne sme temeljiti zgolj na velikosti podjetja, pač pa predvsem na pomembnosti 
obdelave podatkov. To vključuje vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo, vrsto dejavnosti 
obdelave in število posameznikov, katerih podatki se obdelujejo.

Predlog spremembe 224

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 225

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) temeljne dejavnosti upravljavca ali 
obdelovalca obsegajo obdelavo posebnih 
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vrst podatkov iz člena 9(1).

Or. en

Obrazložitev

V času računalništva v oblaku, v katerem lahko celo zelo majhni upravljavci obdelujejo velike 
količine podatkov prek spletnih storitev, prag za obvezno imenovanje uradne osebe za varstvo 
podatkov ne sme temeljiti zgolj na velikosti podjetja, pač pa predvsem na pomembnosti 
obdelave podatkov. To vključuje vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo, vrsto dejavnosti 
obdelave in število posameznikov, katerih podatki se obdelujejo.

Predlog spremembe 226

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Upravljavec ali obdelovalec uradno 
osebo za varstvo podatkov imenuje za 
obdobje vsaj dveh let. Uradna oseba za 
varstvo podatkov se lahko ponovno 
imenuje za nadaljnja obdobja. Med 
mandatom je lahko uradna oseba za 
varstvo podatkov razrešena samo, če več 
ne izpolnjuje pogojev, zahtevanih za 
opravljanje njegovih nalog.

7. Upravljavec ali obdelovalec uradno 
osebo za varstvo podatkov imenuje za 
obdobje vsaj štirih let. Med mandatom je 
lahko uradna oseba za varstvo podatkov 
razrešena samo, če več ne izpolnjuje 
pogojev, zahtevanih za opravljanje 
njegovih nalog.

Or. en

Obrazložitev

Najmanjše obdobje dveh let je prekratko. Izkušnje kažejo, da na novo imenovana uradna 
oseba za varstvo podatkov kljub poglobljenemu znanju in veščinam potrebuje vsaj pol leta, da 
se nekoliko seznani z dejavnostjo. Če bi jo bilo treba zgolj po dveh letih nadomestiti z drugo –
brez utemeljenega razloga –, bi to otežilo izvajanje zahtev družbe glede varstva podatkov. 
Izkušnje kažejo, da je za neodvisno dejavnost uradne osebe potrebno varstvo pred 
razrešitvijo.
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Predlog spremembe 227

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Upravljavec ali obdelovalec sporoči ime 
in kontaktne podatke uradne osebe za 
varstvo podatkov nadzornemu organu in 
javnosti.

9. Upravljavec ali obdelovalec sporoči ime 
in kontaktne podatke uradne osebe za 
varstvo podatkov nadzornemu organu in 
javnosti. Če se upravljavec odloči, da ne 
bo imenoval uradne osebe za varstvo 
podatkov, nadzornemu organu sporoči 
razloge za svojo odločitev. 

Or. en

Obrazložitev

S tem se uvaja splošna obveznost za vse upravljavce ali obdelovalce podatkov, da sprejmejo 
zavestno odločitev v zvezi s tem. Odločitev lahko nadzornemu organu sporočijo elektronsko in 
v standardni obliki, ki ne ustvarja prekomernega upravnega bremena.

Predlog spremembe 228

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

11. Evropskemu odboru za varstvo 
podatkov je zaupana naloga, da
podrobneje določi merila in zahteve za 
temeljne dejavnosti upravljavca ali 
obdelovalca iz točke (c) odstavka 1 ter 
merila za strokovne odlike uradne osebe za 
varstvo podatkov iz odstavka 5, v skladu s 
členom 66.

Or. en
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Predlog spremembe 229

Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 230

Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Upravljavec ali obdelovalec uradni osebi 
za varstvo podatkov pomaga pri 
opravljanju njenih nalog ter zagotovi
osebje, prostore, opremo in vsa druga 
sredstva, ki jih potrebuje za opravljanje 
dolžnosti in nalog iz člena 37.

3. Upravljavec ali obdelovalec uradni osebi 
za varstvo podatkov pomaga pri 
opravljanju njenih nalog ter zagotovi vsa 
sredstva, vključno z osebjem, prostori,
opremo in vsemi drugimi sredstvi, ki jih 
potrebuje za opravljanje dolžnosti in nalog 
iz člena 37 ter za ohranjanje svojega 
strokovnega znanja.

Or. en

Predlog spremembe 231

Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Uradne osebe za varstvo podatkov 
morajo identiteto posameznikov, na katere 
se nanašajo osebni podatki, in okoliščine, 
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ki omogočajo njihovo identifikacijo, 
varovati kot skrivnost, razen če jih zadevni 
posameznik te obveznosti razreši. Če 
uradne osebe za varstvo podatkov v okviru 
svojih dejavnosti naletijo na podatke, za 
katere ima vodja upravljavca podatkov ali 
oseba, zaposlena pri upravljavcu 
podatkov, pravico, da zavrne predložitev 
dokazov, ta pravica velja tudi za uradne 
osebe za varstvo podatkov in njihove 
pomočnike. 

Or. 

Predlog spremembe 232

Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) obveščanje upravljavca ali obdelovalca 
in svetovanje upravljavcu ali obdelovalcu v 
zvezi z njegovimi obveznostmi v skladu s 
to uredbo ter dokumentiranje te dejavnosti 
in prejetih odgovorov;

(a) obveščanje upravljavca ali obdelovalca 
in svetovanje upravljavcu ali obdelovalcu v 
zvezi z njegovimi obveznostmi v skladu s 
to uredbo, zlasti glede tehničnih in 
organizacijskih ukrepov in postopkov, ter 
dokumentiranje te dejavnosti in prejetih 
odgovorov;

Or. en

Predlog spremembe 233

Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 1 – točka h a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ha) preverjanje skladnosti obdelave v 
okviru mehanizma predhodnega 
posvetovanja iz člena 34.

Or. en



PE501.927v04-00 138/211 PR\924343SL.doc

SL

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je posledica predloga spremembe člena 34(4).

Predlog spremembe 234

Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija je v skladu s členom 86 
pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov, s katerimi podrobneje določi merila 
in zahteve glede nalog, potrjevanja, 
položaja, pooblastil in sredstev uradne 
osebe za varstvo podatkov iz odstavka 1.

2. Evropskemu odboru za varstvo 
podatkov je zaupana naloga, da
podrobneje določi merila in zahteve glede 
nalog, potrjevanja, položaja, pooblastil in 
sredstev uradne osebe za varstvo podatkov 
iz odstavka 1, v skladu s členom 66.

Or. en

Predlog spremembe 235

Predlog uredbe
Člen 38 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Združenja in drugi organi, ki 
predstavljajo vrste upravljavcev ali 
obdelovalcev v eni državi članici in 
nameravajo pripraviti pravila ravnanja 
oziroma spremeniti ali razširiti veljavna 
pravila ravnanja, lahko ta pravila 
predložijo v presojo nadzornemu organu v 
tej državi članici. Nadzorni organ lahko
poda mnenje, ali je osnutek pravil ravnanja 
ali sprememba teh pravil v skladu s to 
uredbo. Nadzorni organ za mnenje o teh 
osnutkih zaprosi posameznike, na katere se 
nanašajo osebni podatki, ali njihove 
predstavnike.

2. Združenja in drugi organi, ki 
predstavljajo vrste upravljavcev ali 
obdelovalcev v eni državi članici in 
nameravajo pripraviti pravila ravnanja 
oziroma spremeniti ali razširiti veljavna 
pravila ravnanja, lahko ta pravila 
predložijo v presojo nadzornemu organu v 
tej državi članici. Nadzorni organ
pravočasno poda mnenje, ali je osnutek 
pravil ravnanja ali sprememba teh pravil v 
skladu s to uredbo. Nadzorni organ za 
mnenje o teh osnutkih zaprosi 
posameznike, na katere se nanašajo osebni 
podatki, ali njihove predstavnike.

Or. en
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Predlog spremembe 236

Predlog uredbe
Člen 38 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

4. Komisija je, po zaprositvi Evropskega 
odbora za varstvo podatkov za mnenje, v 
skladu s členom 86 pooblaščena za 
sprejemanje delegiranih aktov, s katerimi 
sklene, da so pravila ravnanja in 
spremembe ali razširitve veljavnih pravil 
ravnanja, ki so ji bile predložene v skladu z 
odstavkom 3, v skladu s to uredbo in so v
Uniji splošno veljavne. Ta delegirani akt 
podeljuje izvršljive pravice 
posameznikom, na katere se nanašajo 
osebni podatki.

Or. en

Predlog spremembe 237

Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Mehanizmi potrjevanja za varstvo 
podatkov določajo uradni postopek za 
izdajo in odvzem pečata ali označbe za 
varstvo podatkov ter zagotavljajo finančno 
in stvarno neodvisnost in usposobljenost 
organizacije, ki te pečate ali označbe 
izdaja, na področju varstva podatkov. 
Merila za potrjevanje, posamezni rezultati 
uspešne potrditve ter razumljiv in smiseln 
povzetek obrazložitve morajo biti javnosti 
lahko dostopni. 

Or. en
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Obrazložitev

Mehanizmi potrjevanja morajo določati uradni postopek za izdajo in odvzem pečata ter 
morajo biti neodvisni.

Predlog spremembe 238

Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. Mehanizmi potrjevanja za varstvo 
podatkov zlasti zagotovijo skladnost z 
načeli iz členov 5, 23 in 30, obveznostmi 
upravljavca in obdelovalca ter pravicami 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki. 

Or. en

Obrazložitev

Mehanizmi potrjevanja morajo zagotoviti skladnost z načeli varstva podatkov in pravicami 
posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Predlog spremembe 239

Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija je v skladu s členom 86 
pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov, s katerimi podrobneje določi merila 
in zahteve za mehanizme potrjevanja za 
varstvo podatkov iz odstavka 1, vključno s 
pogoji za dodelitev in odvzem potrditve ter 
zahtevami za priznanje v Uniji in v tretjih 
državah.

2. Komisija je, po zaprositvi Evropskega 
odbora za varstvo podatkov za mnenje, v 
skladu s členom 86 pooblaščena za 
sprejemanje delegiranih aktov, s katerimi 
podrobneje določi merila in zahteve za 
mehanizme potrjevanja za varstvo 
podatkov iz odstavka 1, vključno s pogoji 
za dodelitev in odvzem potrditve ter 
zahtevami za priznanje in promocijo v 
Uniji in v tretjih državah.

Or. en
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Predlog spremembe 240

Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija lahko določi tehnične 
standarde za mehanizme potrjevanja ter 
pečate in označbe za varstvo podatkov, ki 
bodo spodbujali uporabo mehanizmov 
potrjevanja ter pečatov in označb za 
varstvo podatkov ter jih priznali. Navedeni 
izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 
postopkom pregleda iz člena 87(2).

črtano

Or. en

Predlog spremembe 241

Predlog uredbe
Člen 41 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Prenos se lahko izvede, če je Komisija 
sprejela sklep, da zadevna tretja država, 
zadevna ozemeljska enota, zadevni sektor 
za obdelavo v tretji državi ali zadevna 
mednarodna organizacija zagotavlja 
ustrezno raven varstva podatkov. Za tak 
prenos ni potrebno nobeno dodatno 
pooblastilo.

1. Prenos se lahko izvede, če je Komisija 
sprejela sklep, da zadevna tretja država, 
zadevna ozemeljska enota v tretji državi ali 
zadevna mednarodna organizacija 
zagotavlja ustrezno raven varstva 
podatkov. Za tak prenos ni potrebno 
nobeno dodatno pooblastilo.

Or. en

Obrazložitev

Predlagana nova možnost priznavanja ustreznosti sektorjev v tretjih državah se zavrne, saj bi 
povečala pravno negotovost in ovirala uresničevanje cilja Unije glede uravnoteženega in 
skladnega mednarodnega okvira za varstvo podatkov.
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Predlog spremembe 242

Predlog uredbe
Člen 41 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 243

Predlog uredbe
Člen 41 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) obstoj in učinkovito delovanje enega ali 
več neodvisnih nadzornih organov v 
zadevni tretji državi ali zadevni 
mednarodni organizaciji, ki so pristojni za 
zagotavljanje skladnosti s predpisi o 
varstvu podatkov, za pomoč in svetovanje 
posamezniku, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, pri uveljavljanju njegovih 
pravic ter za sodelovanje z nadzornimi 
organi Unije in držav članic; ter

(b) obstoj in učinkovito delovanje enega ali 
več neodvisnih nadzornih organov v 
zadevni tretji državi ali zadevni 
mednarodni organizaciji, ki so pristojni za 
zagotavljanje skladnosti s predpisi o 
varstvu podatkov, vključno z zadostnimi 
pooblastili za sankcioniranje, za pomoč in 
svetovanje posamezniku, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, pri uveljavljanju 
njegovih pravic ter za sodelovanje z 
nadzornimi organi Unije in držav članic;
ter

Or. en
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Predlog spremembe 244

Predlog uredbe
Člen 41 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

3. Komisija je v skladu s členom 86
pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov, s katerimi sprejme sklep, da tretja 
država, ozemeljska enota v navedeni tretji 
državi ali mednarodna organizacija 
zagotavlja ustrezno raven varstva v smislu 
odstavka 2.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je posledica predlogov spremembe odstavka 1.

Predlog spremembe 245

Predlog uredbe
Člen 41 –odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. V izvedbenih aktih se določi njihova 
ozemeljska in sektorska uporaba, po 
potrebi pa se opredeli nadzorni organ iz 
točke (b) odstavka 2.

4. V delegiranih aktih se določi njihova 
ozemeljska uporaba in opredeli nadzorni 
organ iz točke (b) odstavka 2.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je posledica predlogov spremembe odstavka 1.
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Predlog spremembe 246

Predlog uredbe
Člen 41 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Komisija stalno spremlja razvoj 
dogodkov, ki bi lahko vplival na 
izpolnjevanje elementov iz odstavka 2 v 
tretjih državah in mednarodnih 
organizacijah, v zvezi s katerimi je bil 
sprejet delegirani akt v skladu z 
odstavkom 3.

Or. en

Predlog spremembe 247

Predlog uredbe
Člen 41 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Komisija lahko sprejme sklep, da tretja 
država, ozemeljska enota, sektor za 
obdelavo v navedeni tretji državi ali 
mednarodna organizacija ne zagotavlja 
ustrezne ravni varstva v smislu odstavka 2 
tega člena, zlasti kadar ustrezna 
zakonodaja, tako splošna kot sektorska, ki 
velja v tretji državi ali mednarodni 
organizaciji, ne zagotavlja učinkovitih in 
izvršljivih pravic, vključno z učinkovitim 
upravnim in sodnim varstvom za 
posameznike, na katere se nanašajo osebni 
podatki, zlasti za tiste posameznike, na 
katere se nanašajo osebni podatki, ki imajo 
stalno prebivališče v Uniji in katerih osebni 
podatki se prenašajo. Navedeni izvedbeni 
akti se sprejmejo v skladu s postopkom 
pregleda iz člena 87(2) ali v izjemno 
nujnih primerih za posameznike glede na 
njihovo pravico do varstva osebnih 
podatkov v skladu s postopkom iz 
člena 87(3).

5. Komisija je v skladu s členom 86 
pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov, s katerimi sprejme sklep, da tretja 
država, ozemeljska enota v navedeni tretji 
državi ali mednarodna organizacija ne 
zagotavlja ustrezne ravni varstva v smislu 
odstavka 2 tega člena, zlasti kadar ustrezna 
zakonodaja, ki velja v tretji državi ali 
mednarodni organizaciji, ne zagotavlja 
učinkovitih in izvršljivih pravic, vključno z 
učinkovitim upravnim in sodnim varstvom 
za posameznike, na katere se nanašajo 
osebni podatki, zlasti za tiste posameznike, 
na katere se nanašajo osebni podatki, ki 
imajo stalno prebivališče v Uniji in katerih 
osebni podatki se prenašajo.
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Or. en

Predlog spremembe 248

Predlog uredbe
Člen 41 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Če Komisija sprejme sklep v skladu z 
odstavkom 5, je vsak prenos osebnih 
podatkov v zadevno tretjo državo, v 
zadevno ozemeljsko enoto, v zadevni 
sektor za obdelavo v navedeni tretji državi 
ali v zadevno mednarodno organizacijo 
prepovedan, brez poseganja v člene 42 do 
44. Komisija v primernem roku začne 
izvajati posvetovanja s tretjo državo ali 
mednarodno organizacijo v zvezi z 
urejanjem položaja, ki je posledica sklepa 
iz odstavka 5 tega člena.

6. Če Komisija sprejme sklep v skladu z 
odstavkom 5, je vsak prenos osebnih 
podatkov v zadevno tretjo državo, v 
zadevno ozemeljsko enoto v navedeni tretji 
državi ali v zadevno mednarodno 
organizacijo prepovedan, brez poseganja v 
člene 42 do 44. Komisija v primernem 
roku začne izvajati posvetovanja s tretjo 
državo ali mednarodno organizacijo v 
zvezi z urejanjem položaja, ki je posledica 
sklepa iz odstavka 5 tega člena.

Or. en

Predlog spremembe 249

Predlog uredbe
Člen 41 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Komisija pred sprejetjem delegiranega 
akta iz odstavka 3 ali 5 zaprosi Evropski 
odbor za varstvo podatkov, da predloži 
mnenje o ustreznosti ravni varstva. V ta 
namen Komisija predloži Evropskemu 
odboru za varstvo podatkov vso potrebno 
dokumentacijo, vključno s korespondenco 
z vlado tretje države, ozemeljsko enoto ali 
mednarodno organizacijo.

Or. en
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Predlog spremembe 250

Predlog uredbe
Člen 41 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Sklepi, ki jih je Komisija sprejela na 
podlagi člena 25(6) ali člena 26(4) 
Direktive 95/46/ES, ostanejo veljavni, 
dokler jih Komisija ne spremeni, 
nadomesti ali razveljavi.

8. Sklepi, ki jih je Komisija sprejela na 
podlagi člena 25(6) ali člena 26(4) 
Direktive 95/46/ES, ostanejo veljavni dve 
leti po začetku veljavnosti te uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 251

Predlog uredbe
Člen 42 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Če Komisija ni sprejela nobenega sklepa 
v skladu s členom 41, upravljavec ali 
obdelovalec osebnih podatkov ne sme 
prenesti v tretjo državo, ozemeljsko enoto 
ali mednarodno organizacijo, razen če je v 
zvezi z varstvom osebnih podatkov v 
pravno zavezujočem aktu navedel ustrezne 
zaščitne ukrepe.

Or. en

Predlog spremembe 252

Predlog uredbe
Člen 42 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Ti ustrezni zaščitni ukrepi morajo 
vsaj:
(a) zagotavljati upoštevanje načel v zvezi z 
obdelavo osebnih podatkov iz člena 5;
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(b) ščititi pravice posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, iz 
poglavja III in zagotavljati učinkovita 
pravna sredstva;
(c) zagotoviti upoštevanje načel vgrajene 
in privzete zasebnosti iz člena 23;
(d) zagotoviti obstoj uradne osebe za 
varstvo podatkov v skladu z oddelkom 4 
poglavja IV.

Or. en

Predlog spremembe 253

Predlog uredbe
Člen 42 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) standardnimi določili Komisije o 
varstvu podatkov. Navedeni izvedbeni akti 
se sprejmejo v skladu s postopkom 
pregleda iz člena 87(2); ali

črtano

Or. en

Obrazložitev

Standardna določila o varstvu podatkov mora vedno odobriti Evropski odbor za varstvo 
podatkov, preden jih Komisija razglasi za splošno veljavna, kot predvideva odstavek 2(c).

Predlog spremembe 254

Predlog uredbe
Člen 42 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

5. Odobritve s strani nadzornega organa na 
podlagi člena 26(2) Direktive 95/46/ES 
ostanejo veljavne dve leti po začetku 
veljavnosti te uredbe, ali dokler jih ta 
nadzorni organ ne spremeni, nadomesti ali 
razveljavi.
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odobritev. Taka odobritev s strani 
nadzornega organa je v skladu s točko (a) 
člena 34(1). Če je prenos povezan s 
postopki obdelave v zvezi s posamezniki, 
na katere se nanašajo osebni podatki, v 
drugi državi članici ali drugih državah 
članicah ali znatno vpliva na prosti pretok 
osebnih podatkov v Uniji, nadzorni organ 
uporabi mehanizem za skladnost iz 
člena 57. Odobritve s strani nadzornega 
organa na podlagi člena 26(2) Direktive 
95/46/ES ostanejo veljavne, dokler jih ta 
nadzorni organ ne spremeni, nadomesti ali 
razveljavi.

Or. en

Obrazložitev

Prenosi brez pravno zavezujočega instrumenta ne bi smeli biti dovoljeni. Novo besedilo 
odstavka določa prehodno obdobje dveh let.

Predlog spremembe 255

Predlog uredbe
Člen 43 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) izrecno podeljujejo izvršljive pravice 
posameznikom, na katere se nanašajo 
osebni podatki;

(b) izrecno podeljujejo izvršljive pravice 
posameznikom, na katere se nanašajo 
osebni podatki, in so zanje pregledna;

Or. en

Predlog spremembe 256

Predlog uredbe
Člen 43 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) splošna načela o varstvu podatkov, 
zlasti omejitev namena, kakovost 
podatkov, pravno podlago za obdelavo, 
obdelavo občutljivih osebnih podatkov, 

(d) splošna načela o varstvu podatkov, 
zlasti omejitev namena, zmanjšanje 
količine podatkov na najmanjšo možno 
mero, omejena obdobja hrambe, kakovost 
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ukrepe za zagotavljanje varnosti podatkov 
in zahteve za nadaljnje prenose v 
organizacije, ki jih politike ne zavezujejo;

podatkov, vgrajeno in privzeto zasebnost,
pravno podlago za obdelavo, obdelavo 
občutljivih osebnih podatkov, ukrepe za 
zagotavljanje varnosti podatkov in zahteve 
za nadaljnje prenose v organizacije, ki jih 
politike ne zavezujejo;

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je posledica sprememb člena 5.

Predlog spremembe 257

Predlog uredbe
Člen 43 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija je v skladu s členom 86 
pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov, s katerimi podrobneje določi merila 
in zahteve za zavezujoča poslovna pravila 
v smislu tega člena, zlasti glede meril za 
njihovo odobritev in uporabe točk (b), (d),
(e) in (f) odstavka 2 za zavezujoča 
poslovna pravila, ki veljajo za obdelovalce, 
ter nadaljnjih zahtev, potrebnih za 
zagotavljanje varstva osebnih podatkov 
zadevnih posameznikov, na katere se 
nanašajo osebni podatki.

3. Evropskemu odboru za varstvo 
podatkov se zaupa naloga, da podrobneje 
določi merila in zahteve za zavezujoča 
poslovna pravila v smislu tega člena, zlasti 
glede meril za njihovo odobritev in 
uporabe točk (b), (d), (e) in (f) odstavka 2 
za zavezujoča poslovna pravila, ki veljajo 
za obdelovalce, ter nadaljnjih zahtev, 
potrebnih za zagotavljanje varstva osebnih 
podatkov zadevnih posameznikov, na 
katere se nanašajo osebni podatki, v skladu 
s členom 66.

Or. en

Predlog spremembe 258

Predlog uredbe
Člen 43 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija lahko določi obliko zapisa in 
postopke za izmenjavo informacij z 
elektronskimi sredstvi med upravljavci, 

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

obdelovalci in nadzornimi organi za 
zavezujoča poslovna pravila v smislu tega 
člena. Navedeni izvedbeni akti se, po 
zaprositvi Evropskega odbora za varstvo 
podatkov za mnenje, sprejmejo v skladu s 
postopkom pregleda iz člena 87(2).

Or. en

Predlog spremembe 259

Predlog uredbe
Člen 43 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 43a
Prenosi, ki jih pravo Unije ne dovoljuje

1. Kakršna koli sodba sodišča ali odločba 
upravnega organa tretje države, ki od 
upravljavca ali obdelovalca zahteva 
prenos osebnih podatkov, se prizna ali je 
izvršljiva le na podlagi pogodbe ali 
mednarodnega sporazuma o medsebojni 
pomoči, sklenjenega med tretjo državo 
prosilko in Unijo ali državo članico, 
oziroma v skladu s tako pogodbo ali 
sporazumom.
2. Če sodba sodišča ali odločba upravnega 
organa tretje države od upravljavca ali 
obdelovalca zahteva razkritje osebnih 
podatkov, mora upravljavec ali 
obdelovalec in predstavnik upravljavca, če 
obstaja, o zahtevi nemudoma obvestiti 
pristojni nadzorni organ in od njega 
pridobiti predhodno odobritev za prenos v 
skladu s členom 34(1).
3. Nadzorni organ oceni skladnost 
zahtevanega razkritja s to uredbo in zlasti, 
ali je razkritje potrebno in zakonsko 
predpisano v skladu s točkama (d) in (e) 
odstavka 1 in odstavkom 5 člena 44.
4. Nadzorni organ o zahtevi obvesti 
nacionalni pristojni organ. Upravljavec 
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ali obdelovalec o zahtevi in odobritvi 
nadzornega organa obvesti tudi 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki.
5. Komisija lahko sprejme izvedbeni akt, v 
katerem določi standardno obliko obvestil 
nadzornemu organu iz odstavka 2 in 
informacij iz odstavka 4, ki jih je treba 
posredovati posamezniku, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, ter postopke, ki 
se uporabljajo za obvestila in informacije. 
Ti izvedbeni akti se, po zaprositvi 
Evropskega odbora za varstvo podatkov za 
mnenje, sprejmejo v skladu s postopkom 
pregleda iz člena 87(2).

Or. en

Obrazložitev

Predlagan je bil nov člen 43a za obravnavanje vprašanja v zvezi z zahtevki za dostop javnih 
organov ali sodišč v tretjih državah do osebnih podatkov, ki so shranjeni in obdelani v EU. 
Prenos lahko organ za varstvo podatkov odobri le, ko potrdi njegovo skladnost s to uredbo in 
zlasti s členom 44(1)(d) ali (e).

Predlog spremembe 260

Predlog uredbe
Člen 44 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) se prenos opravi iz registra, ki je po 
zakonodaji Unije ali zakonodaji držav 
članic namenjen zagotavljanju informacij 
javnosti in je na voljo za vpogled bodisi 
javnosti na splošno bodisi kateri koli osebi, 
ki lahko izkaže pravni interes, v kolikor so 
v posameznem primeru izpolnjeni pogoji 
za tak vpogled, določeni v zakonodaji 
Unije ali zakonodaji držav članic; ali

(g) se prenos opravi iz registra, ki je po 
zakonodaji Unije ali zakonodaji držav 
članic namenjen zagotavljanju informacij 
javnosti in je na voljo za vpogled bodisi 
javnosti na splošno bodisi kateri koli osebi, 
ki lahko izkaže pravni interes, v kolikor so 
v posameznem primeru izpolnjeni pogoji 
za tak vpogled, določeni v zakonodaji 
Unije ali zakonodaji držav članic, in je 
upravljavec ali obdelovalec, glede na 
primer, pridobil predhodno odobritev za 
prenos ali niz prenosov od nadzornega 
organa v skladu s členom 34; ali

Or. en
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Predlog spremembe 261

Predlog uredbe
Člen 44 – odstavek 1 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) je prenos potreben zaradi pravnih 
interesov, za katere si prizadeva 
upravljavec ali obdelovalec in ki jih ni 
mogoče šteti za pogoste ali množične, ter 
kadar je upravljavec ali obdelovalec ocenil 
vse okoliščine prenosa podatkov ali niza 
prenosov podatkov in na podlagi te ocene 
po potrebi predvidel ustrezne zaščitne 
ukrepe za varstvo osebnih podatkov.

(h) je prenos potreben zaradi pravnih 
interesov iz odstavka 1a do 1c člena 6, za 
katere si prizadeva upravljavec ali 
obdelovalec in ki jih ni mogoče šteti za 
pogoste ali množične, ter kadar je 
upravljavec ali obdelovalec ocenil vse 
okoliščine prenosa podatkov ali niza 
prenosov podatkov in na podlagi te ocene 
po potrebi predvidel ustrezne zaščitne 
ukrepe za varstvo osebnih podatkov.

Or. en

Predlog spremembe 262

Predlog uredbe
Člen 44 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Komisija je v skladu s členom 86 
pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov, s katerimi podrobneje določi
„pomembne javne interese“ v smislu 
točke (d) odstavka 1 ter merila in zahteve 
za ustrezne zaščitne ukrepe iz točke (h) 
odstavka 1.

7. Evropskemu odboru za varstvo 
podatkov se zaupa naloga, da podrobneje 
določi merila in zahteve za ustrezne 
zaščitne ukrepe iz točke (h) odstavka 1, v 
skladu s členom 66.

Or. en
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Predlog spremembe 263

Predlog uredbe
Člen 45 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 45a
Poročilo Komisije

Komisija Evropskemu parlamentu in 
Svetu redno, z začetkom najpozneje štiri 
leta po datumu iz člena 91(1) [začetek 
veljavnosti te uredbe], posreduje poročila 
o uporabi členov 40 do 45. V ta namen 
lahko Komisija od držav članic in 
nadzornih organov zahteva podatke, ki jih 
morajo predložiti brez nepotrebnega 
odlašanja. Poročilo se objavi.

Or. en

Predlog spremembe 264

Predlog uredbe
Člen 47 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Vsaka država članica zagotovi, da so 
nadzornemu organu na voljo zadostni 
človeški, tehnični in finančni viri, prostori 
in infrastruktura, ki so potrebni za 
učinkovito izvajanje njegovih nalog in 
pooblastil, vključno s tistimi, ki se izvedejo 
v okviru medsebojne pomoči, sodelovanja 
in dejavne udeležbe v Evropskem odboru 
za varstvo podatkov.

5. Vsaka država članica zagotovi, da so 
nadzornemu organu na voljo zadostni 
človeški, tehnični in finančni viri, prostori 
in infrastruktura, ki so potrebni za 
učinkovito izvajanje njegovih nalog in 
pooblastil, vključno s tistimi, ki se izvedejo 
v okviru medsebojne pomoči, sodelovanja 
in dejavne udeležbe v Evropskem odboru 
za varstvo podatkov. Ustreznost virov se 
določi glede na število prebivalstva in 
obseg obdelave osebnih podatkov.

Or. en

Obrazložitev

Nadzorni organi, ki morajo biti popolnoma neodvisni, morajo imeti na voljo dovolj virov za 
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učinkovito opravljanje nalog. Predlog spremembe zagotavlja jasnejše smernice o tem, kako 
zagotoviti ustrezne vire. Glej povezan predlog spremembe uvodne izjave 95.

Predlog spremembe 265

Predlog uredbe
Člen 47 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7a. Vsaka država članica zagotovi, da 
nadzorni organ odgovarja nacionalnemu 
parlamentu le v zvezi s proračunskim 
nadzorom.

Or. en

Obrazložitev

Neodvisnost je nujen pogoj za učinkovito delovanje nadzornega organa. Popolno neodvisnost 
pri izvajanju nadzornih nalog je mogoče zagotoviti le, če organ, kateremu je na koncu 
odgovoren organ za varstvo podatkov, ni pristranski. Zaradi reprezentativnosti je lahko tak 
organ le zadevna država članica.

Predlog spremembe 266

Predlog uredbe
Člen 47 – odstavek 7 b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7b. Vsaka država članica zagotovi, da 
nadzorni organ v skladu s členom 66 
odgovarja nacionalnemu parlamentu le v 
zvezi s proračunskim nadzorom.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe zagotavlja postopkovne smernice o tem, kako zagotoviti ustrezne vire. 
Glej povezan predlog spremembe člena 47(5).
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Predlog spremembe 267

Predlog uredbe
Člen 48 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da člane 
nadzornega organa imenuje parlament ali 
vlada zadevne države članice.

1. Države članice zagotovijo, da člane 
nadzornega organa imenuje parlament ali 
vlada, po posvetovanju s parlamentom,
zadevne države članice.

Or. en

Obrazložitev

Člane nadzornega organa mora imenovati parlament ali vlada po posvetovanju s 
parlamentom.

Predlog spremembe 268

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1a. Vsak nadzorni organ je brez 
poseganja v člen 54a pristojen za nadzor 
vseh postopkov obdelave podatkov na 
ozemlju svoje države članice ali če se 
obdelujejo osebni podatki državljanov te 
države članice.

Or. en

Obrazložitev

Predlagan je bil nadomestni mehanizem, ki ohranja zamisel o vodilnem organu, vendar se za 
zagotovitev skladnosti opira tudi na tesno sodelovanje med organi. Organi morajo biti vedno 
sopristojni za nadzor, če se obdelava nanaša na državljane njihove države članice. Glej 
povezan odstavek 1 in člen 54a (novo).
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Predlog spremembe 269

Predlog uredbe
Člen 51 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsak nadzorni organ na ozemlju svoje 
države članice izvaja pooblastila, ki so mu 
bila podeljena v skladu s to uredbo.

1. Vsak nadzorni organ na ozemlju svoje 
države članice izvaja pooblastila, ki so mu 
bila podeljena v skladu s to uredbo, brez 
poseganja v člen 74.

Or. en

Obrazložitev

Predlagan je bil nadomestni mehanizem, ki ohranja zamisel o vodilnem organu, vendar se za 
zagotovitev skladnosti opira tudi na tesno sodelovanje med organi. Čeprav so organi 
sopristojni za nadzor (glej predlog spremembe k odstavku 1a(novo)), lahko svoja pooblastila 
izvajajo le v svoji državi članici. Predlagana je bila pojasnitev, da lahko nadzorni organi v 
skladu s členom 74 uveljavljajo pravice na sodišču v drugi državi članici. Glej povezan 
odstavek 1a in člen 54a (novo).

Predlog spremembe 270

Predlog uredbe
Člen 51 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar se obdelava osebnih podatkov 
izvaja v okviru dejavnosti ustanovitve 
upravljavca ali obdelovalca v Uniji in ima 
upravljavec ali obdelovalec sedež v več kot 
eni državi članici, je nadzorni organ 
glavnega sedeža upravljavca ali 
obdelovalca brez poseganja v določbe 
poglavja VII te uredbe pristojen za nadzor 
postopkov obdelave upravljavca ali 
obdelovalca v vseh državah članicah.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Predlagan je bil nadomestni mehanizem, ki ohranja zamisel o vodilnem organu, vendar se za 
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zagotovitev skladnosti opira tudi na tesno sodelovanje med organi. Organi morajo biti vedno 
sopristojni za nadzor, če se obdelava nanaša na državljane njihove države članice. Glej 
povezana odstavka 1 in 1a ter člen 54a (novo).

Predlog spremembe 271

Predlog uredbe
Člen 52 - odstavek 1 - točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) obravnava pritožbe, ki jih v skladu s 
členom 73 vloži kateri koli posameznik, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, ali 
združenje, ki zastopa posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, v 
ustreznem obsegu prouči zadevo ter 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, ali združenje v primernem 
roku obvesti o stanju zadeve in odločitvi o 
pritožbi, zlasti če je potrebna podrobnejša 
proučitev ali uskladitev z drugim 
nadzornim organom;

(b) obravnava pritožbe, ki jih v skladu s 
členom 73 vloži kateri koli posameznik, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, ali 
združenje, v ustreznem obsegu prouči 
zadevo ter posameznika, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, ali združenje v 
primernem roku obvesti o stanju zadeve in 
odločitvi o pritožbi, zlasti če je potrebna 
podrobnejša proučitev ali uskladitev z 
drugim nadzornim organom;

Or. en

Obrazložitev

Izboljšati je treba možnosti učinkovitega pravnega varstva, tudi prek združenj, ki delujejo v 
javnem interesu. Glej povezan predlog spremembe člena 73(2) in uvodne izjave 112.

Predlog spremembe 272

Predlog uredbe
Člen 52 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) na lastno pobudo ali na podlagi pritožbe 
ali na zahtevo drugega nadzornega organa 
izvaja preiskave in o izidu v primernem 
roku obvesti posameznika, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, če je vložil 
pritožbo;

(d) na lastno pobudo ali na podlagi pritožbe 
ali na zahtevo drugega nadzornega organa 
izvaja preiskave, inšpekcijske preglede in
revizije ter o izidu v primernem roku 
obvesti posameznika, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, če je vložil 
pritožbo;
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Or. en

Obrazložitev

Vključitev inšpekcijskih pregledov in revizij v pristojnosti organov.

Predlog spremembe 273

Predlog uredbe
Člen 52 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Če so zahteve očitno čezmerne, zlasti 
zaradi njihove ponavljajoče se narave, 
lahko nadzorni organ zaračuna pristojbino
ali ne izvede ukrepa, ki ga zahteva 
posameznik, na katerega se nanašajo 
osebni podatki. V tem primeru nosi breme 
dokazovanja očitno čezmerne narave
zahteve nadzorni organ.

6. Če so pritožbe očitno čezmerne, zlasti 
zaradi svoje ponavljajoče se narave, lahko 
nadzorni organ zaračuna razumno
pristojbino. V tem primeru nosi breme 
dokazovanja očitno čezmerne narave
pritožbe nadzorni organ.

Or. en

Obrazložitev

Nadzorni organ mora pritožbe obravnavati v vsakem primeru, vendar lahko zaračuna 
razumno pristojbino, če so očitno čezmerne.

Predlog spremembe 274

Predlog uredbe
Člen 53 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Vsak nadzorni organ je pooblaščen za 
kaznovanje upravnih kršitev, zlasti tistih iz 
člena 79(4), (5) in (6).

4. Vsak nadzorni organ je v skladu s 
členom 79 pooblaščen za kaznovanje 
upravnih kršitev.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je posledica sprememb člena 79. Pojasnjen je sistem sankcij, in sicer z 
vključitvijo objektivnih meril, ki jih je treba upoštevati pri določanju višine denarne kazni, ki 
jo lahko naloži organ za varstvo podatkov. Glej predloge sprememb člena 79.
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Predlog spremembe 275

Predlog uredbe
Člen 53 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Ta pooblastila se izvajajo na 
učinkovit, sorazmeren in odvračilen 
način.

Or. en

Obrazložitev

Pojasnitev, da morajo nadzorni organi v skladu s splošnimi pravili za upravne sankcije 
izvajati svoja pooblastila učinkovito, sorazmerno in odvračilno.

Predlog spremembe 276

Predlog uredbe
Člen 54

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsak nadzorni organ pripravi letno
poročilo o svojih dejavnostih. Poročilo se 
predloži nacionalnemu parlamentu ter da 
na voljo javnosti, Komisiji in Evropskemu 
odboru za varstvo podatkov.

Vsak nadzorni organ vsaj vsaki dve leti
pripravi poročilo o svojih dejavnostih.
Poročilo se predloži nacionalnemu 
parlamentu ter da na voljo javnosti, 
Komisiji in Evropskemu odboru za varstvo 
podatkov.

Or. en

Obrazložitev

Vsak nadzorni organ vsaj vsaki dve leti pripravi poročilo o svojih dejavnostih. To je bolj 
izvedljiva in učinkovitejša uporaba virov kot letno poročilo, ki ga predlaga Komisija. Organi, 
ki objavljajo letna poročila, lahko to še vedno storijo.



PE501.927v04-00 160/211 PR\924343SL.doc

SL

Predlog spremembe 277

Predlog uredbe
Člen 54 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 54a
Vodilni organ

1. Kadar se obdelava osebnih podatkov 
izvaja v okviru dejavnosti enote 
upravljavca ali obdelovalca v Uniji in ima 
upravljavec ali obdelovalec enote v več kot 
eni državi članici ali kadar se obdelujejo 
osebni podatki državljanov več držav 
članic, nadzorni organ glavnega sedeža 
upravljavca ali obdelovalca deluje kot 
enotna kontaktna točka za upravljavca ali 
obdelovalca. 
2. Vodilni organ zagotovi usklajevanje z 
udeleženimi organi v vseh fazah 
nadzornega postopka zoper upravljavca 
ali obdelovalca v smislu odstavka 1. V ta 
namen zlasti predloži vse ustrezne 
informacije in se posvetuje z drugimi 
organi pred sprejetjem ukrepa, 
namenjenega ustvarjanju pravnih 
učinkov za upravljavca ali obdelovalca v 
smislu odstavka 1. Vodilni organ v čim 
večji meri upošteva mnenja udeleženih 
organov.
3. Evropski odbor za varstvo podatkov na 
zahtevo pristojnega organa določi enotno 
kontaktno točko za upravljavca ali 
obdelovalca ter zagotovi usklajevanje z 
drugimi udeleženimi nadzornimi organi, 
kadar:
(a) na podlagi dejstev primera ni jasno ali 
kadar se pristojni organi ne strinjajo v 
zvezi s tem, kateri nadzorni organ deluje 
kot enotna kontaktna točka;
(b) upravljavec nima sedeža v Uniji, 
vendar postopki obdelave v okviru 
področja uporabe te uredbe vplivajo na 
državljane različnih držav članic.
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4. Vodilni organ ne sprejme ukrepa iz 
odstavka 2, če udeleženi organ v smislu 
odstavka 1 ugovarja ukrepu v treh tednih 
po tem, ko vodilni organ predloži osnutek 
ukrepa. V tem primeru zadevo obravnava 
Evropski odbor za varstvo podatkov v 
skladu s postopkom iz člena 58.

Or. en

Obrazložitev

Each authority is competent to supervise processing operations within its territory or 
affecting data subjects resident in its territory. In the case of processing activities of a 
controller or processor established on more than one Member State or affecting data subjects 
in several Member States, the authority of the Member State of the main establishment of the 
data controller will be the lead authority acting as single contact točka for the controller or 
the processor (one-stop shop). The lead authority shall ensure coordination with involved 
authorities and consult the other authorities before adopting a measure. In the event of 
disagreement among the involved authorities, the matter shall be dealt with by the European 
Data Protection Board under the new consistency mechanism. See related Articles 51(1) and 
58.

Predlog spremembe 278

Predlog uredbe
Člen 55 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Nadzorni organi drug drugemu 
zagotovijo relevantne informacije in 
medsebojno pomoč ter tako na dosleden 
način izvajajo in uporabljajo to uredbo, in
uvedejo ukrepe za učinkovito medsebojno 
sodelovanje. Medsebojna pomoč obsega 
zlasti zahteve za informacije in nadzorne 
ukrepe, kot so zahteve za izvedbo 
predhodnih odobritev in posvetovanj, 
pregledov in takojšnjega obveščanja o 
začetku postopkov in nadaljnjem razvoju, 
kadar je verjetno, da bodo postopki 
obdelave vplivali na posameznike, na 
katere se nanašajo osebni podatki, v več 
državah članicah.

1. Nadzorni organi drug drugemu 
zagotovijo relevantne informacije in 
medsebojno pomoč ter tako na dosleden 
način izvajajo in uporabljajo to uredbo ter
uvedejo ukrepe za učinkovito medsebojno 
sodelovanje. Medsebojna pomoč obsega 
zlasti zahteve za informacije in nadzorne 
ukrepe, kot so zahteve za izvedbo 
predhodnih odobritev in posvetovanj, 
pregledov in takojšnjega obveščanja o 
začetku postopkov in nadaljnjem razvoju, 
kadar ima upravljavec ali obdelovalec 
enote v več državah članicah ali kadar je 
verjetno, da bodo postopki obdelave 
vplivali na posameznike, na katere se 
nanašajo osebni podatki, v več državah 
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članicah. Vodilni organ, opredeljen v 
členu 54a, zagotovi usklajevanje z 
udeleženimi nadzornimi organi in deluje 
kot enotna kontaktna točka za upravljavca 
ali obdelovalca.

Or. en

Obrazložitev

V primeru medsebojne pomoči, ki vključuje več organov, vodilni organ zagotovi usklajevanje 
med udeleženimi nadzornimi organi in deluje kot enotna kontaktna točka za upravljavca ali 
obdelovalca.

Predlog spremembe 279

Predlog uredbe
Člen 55 –odstavek 4 - točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) za zahtevo ni pristojen; ali (a) za zahtevo ali dejavnosti, katerih 
izvedba se od njega zahteva, ni pristojen;  
ali

Or. en

Obrazložitev

Nadzorni organ, ki prejme zahtevo za pomoč, te zahteve ne sme zavrniti, razen če za zahtevo 
ali dejavnosti, katerih izvedba se od njega zahteva, ni pristojen.

Predlog spremembe 280

Predlog uredbe
Člen 55 – odstavek 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

10. Komisija lahko določi obliko zapisa in 
postopke za medsebojno pomoč iz tega 
člena ter ureditev za izmenjavo informacij 
z elektronskimi sredstvi med nadzornimi 
organi ter med nadzornimi organi in 
Evropskim odborom za varstvo podatkov, 
zlasti standardizirano obliko iz odstavka 6.

10. Evropski odbor za varstvo podatkov
lahko določi obliko zapisa in postopke za 
medsebojno pomoč iz tega člena ter 
ureditev za izmenjavo informacij z 
elektronskimi sredstvi med nadzornimi 
organi ter med nadzornimi organi in 
Evropskim odborom za varstvo podatkov, 
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Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v 
skladu s postopkom pregleda iz 
člena 87(2).

zlasti standardizirano obliko iz odstavka 6.

Or. en

Obrazložitev

Namesto Komisije lahko obliko zapisa in postopke za medsebojno pomoč določi Evropski 
odbor za varstvo podatkov.

Predlog spremembe 281

Predlog uredbe
Člen 56 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar obstaja verjetnost, da bodo 
postopki obdelave vplivali na 
posameznike, na katere se nanašajo osebni 
podatki, v več državah članicah, ima 
nadzorni organ vsake od teh držav članic 
pravico do sodelovanja pri skupnih 
preiskovalnih nalogah ali skupnem 
ukrepanju, kakor je primerno. Pristojni 
nadzorni organ k sodelovanju pri zadevnih 
skupnih preiskovalnih nalogah ali skupnem 
ukrepanju povabi nadzorni organ vsake od 
teh držav članic in se nemudoma odzove na 
zahtevo nadzornega organa glede 
sodelovanja pri ukrepih.

2. Kadar ima upravljavec ali obdelovalec 
enote v več državah članicah ali kadar
obstaja verjetnost, da bodo postopki 
obdelave vplivali na posameznike, na 
katere se nanašajo osebni podatki, v več 
državah članicah, ima nadzorni organ 
vsake od teh držav članic pravico do 
sodelovanja pri skupnih preiskovalnih 
nalogah ali skupnem ukrepanju, kakor je 
primerno. Vodilni organ, kot je opredeljen 
v členu 54a, k sodelovanju pri zadevnih 
skupnih preiskovalnih nalogah ali skupnem 
ukrepanju povabi nadzorni organ vsake od 
teh držav članic in se nemudoma odzove na 
zahtevo nadzornega organa glede 
sodelovanja pri ukrepih. Vodilni organ 
deluje kot enotna kontaktna točka za 
upravljavca ali obdelovalca.

Or. en

Obrazložitev

Vodilni organ, opredeljen v členu 54a, zagotovi usklajevanje skupnega ukrepanja udeleženih 
nadzornih organov in deluje kot enotna kontaktna točka za upravljavca ali obdelovalca.
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Predlog spremembe 282

Predlog uredbe
Člen 56 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je posledica novega mehanizma za skladnost, ki ohranja zamisel o 
vodilnem organu, vendar se za zagotovitev skladnosti opira tudi na tesno sodelovanje med 
organi. Glej povezane predloge sprememb člena 51(1), 51(1a) in 51(2).

Predlog spremembe 283

Predlog uredbe
Člen 58 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) se nanaša na postopke obdelave, 
povezane z nudenjem blaga ali storitev 
posameznikom, na katere se nanašajo 
osebni podatki, v več državah članicah, ali 
s spremljanjem vedenja takih
posameznikov; ali

(a) se nanaša na postopke obdelave, 
povezane z nudenjem blaga ali storitev 
posameznikom, na katere se nanašajo 
osebni podatki, v več državah članicah, ali 
s spremljanjem posameznikov, na katere 
se nanašajo osebni podatki, v več državah 
članicah; ali

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je posledica novega mehanizma za skladnost, ki ohranja zamisel o 
vodilnem organu, vendar se za zagotovitev skladnosti opira tudi na tesno sodelovanje med 
organi. Glej povezane predloge sprememb člena 51(1), 51(1a) in 51(2).
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Predlog spremembe 284

Predlog uredbe
Člen 58 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) je namenjen sprejetju seznama 
postopkov obdelave, za katere je treba 
opraviti predhodno posvetovanje v skladu 
s členom 34(5); ali 

črtano

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je posledica novega člena 34, v skladu s katerim bo ta seznam odslej 
vedno pripravljal Evropski odbor za varstvo podatkov, da se bo zagotovila skladnost.

Predlog spremembe 285

Predlog uredbe
Člen 58 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Vsak nadzorni organ ali Evropski odbor 
za varstvo podatkov lahko zahteva, da se 
zadeva obravnava v mehanizmu za 
skladnost, zlasti če nadzorni organ ne 
predloži osnutka ukrepa iz odstavka 2 ali 
ne izpolni obveznosti glede medsebojne 
pomoči v skladu s členom 55 ali glede 
skupnega ukrepanja v skladu s členom 56.

3. Vsak nadzorni organ ali Evropski odbor 
za varstvo podatkov lahko zahteva, da se 
zadeva obravnava v mehanizmu za 
skladnost, zlasti če nadzorni organ ne 
predloži osnutka ukrepa iz odstavka 2 ali 
ne izpolni obveznosti glede medsebojne 
pomoči v skladu s členom 55 ali glede 
skupnega ukrepanja v skladu s členom 56
ali če se pristojni nadzorni organ ne 
strinja z osnutkom ukrepa, ki ga predlaga 
vodilni organ, v skladu s členom 54a(5).

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je posledica novega člena 54a (vodilni organ). Vsak nadzorni organ 
ali Evropski odbor za varstvo podatkov lahko zahteva, da se zadeva obravnava v mehanizmu 
za skladnost, tudi če se pristojni nadzorni organ ne strinja z osnutkom ukrepa, ki ga je 
predlagal vodilni organ. Glej povezan predlog spremembe člena 54a(3).
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Predlog spremembe 286

Predlog uredbe
Člen 58 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Predlagani novi roki za predložitev mnenj s strani Evropskega odbora za varstvo podatkov se 
štejejo za bolj stvarne. Zadnji del je predlog spremembe, ki je posledica strukture člena 51.

Predlog spremembe 287

Predlog uredbe
Člen 58 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Nadzorni organ iz odstavka 1 in 
nadzorni organ, pristojen na podlagi 
člena 51, upoštevata mnenje Evropskega 
odbora za varstvo podatkov in v dveh 
tednih po tem, ko ju predsednik 
Evropskega odbora za varstvo podatkov 
obvesti o mnenju, predsednika Evropskega 
odbora za varstvo podatkov in Komisijo v 
standardizirani elektronski obliki obvestita, 

8. Nadzorni organ iz odstavka 1 in 
nadzorni organi, pristojni na podlagi 
člena 51(1), v največji možni meri 
upoštevajo mnenje Evropskega odbora za 
varstvo podatkov in v dveh tednih po tem, 
ko jih predsednik Evropskega odbora za 
varstvo podatkov obvesti o mnenju, 
predsednika Evropskega odbora za varstvo 
podatkov in Komisijo v standardizirani 
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ali bosta ohranila ali spremenila svoj 
osnutek ukrepa oziroma spremenjeni 
osnutek ukrepa, če obstaja.

elektronski obliki obvestijo, ali bodo 
ohranili ali spremenili svoj osnutek ukrepa 
oziroma spremenjeni osnutek ukrepa, če 
obstaja.

Or. en

Predlog spremembe 288

Predlog uredbe
Člen 58 – odstavek 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8a. Če vodilni organ iz člena 54a ne 
namerava upoštevati mnenja Evropskega 
odbora za varstvo podatkov, Odbor in 
Komisijo o tem obvesti v enem mesecu ter 
poda primerno utemeljitev.

Or. en

Obrazložitev

Če vodilni organ ne namerava upoštevati mnenja Evropskega odbora za varstvo podatkov, o 
tem obvesti Odbor in Komisijo ter predloži obrazloženo mnenje. To na postopkovni podlagi 
zagotavlja, da se mnenja Odbora dosledno upoštevajo.

Predlog spremembe 289

Predlog uredbe
Člen 58 – odstavek 8 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8b. Če se Evropski odbor za varstvo 
podatkov še vedno ne strinja z ukrepom 
nadzornega organa iz odstavka 9, lahko z 
dvotretjinsko večino sprejme ukrep, ki je 
pravno zavezujoč za nadzorni organ.

Or. en
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Obrazložitev

The European Data Protection Board may adopt a final decision, by a qualified majority, 
legally binding upon the supervisory authority. This decision can be subject to judicial review 
(Articles 45a, 55, 58). The Commission may also challenge this decision before the Court of 
Justice of the EU and request the suspension of the measure (Člen 61a). The independence of 
supervisory authorities is not affected by this, because it relates to independence from 
interference by governments or other entities. Independent authorities can also collectively 
take an independent decision as a body which is then binding upon themselves.
.

Predlog spremembe 290

Predlog uredbe
Člen 59

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en
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Obrazložitev

Ta člen se črta zaradi novega mehanizma za skladnost, ki ga je predlagal poročevalec. Nove 
možnosti Komisije za posredovanje in izpodbijanje sklepov na Sodišču so zdaj določene v 
členu 61a (novo).

Predlog spremembe 291

Predlog uredbe
Člen 60

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Obrazložitev

Ta člen se črta zaradi novega mehanizma za skladnost, ki ga je predlagal poročevalec. Nove 
možnosti Komisije za posredovanje in izpodbijanje sklepov na Sodišču so zdaj določene v 
členu 61a (novo).
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Predlog spremembe 292

Predlog uredbe
Člen 61 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 61a
Posredovanje Komisije

1. V desetih tednih po obravnavanju 
vprašanja iz člena 58 ali najpozneje v 
šestih tednih v primeru člena 61 lahko 
Komisija za zagotovitev pravilne in 
dosledne uporabe te uredbe sprejme 
mnenje glede vprašanj, ki se pojavijo v 
skladu s členom 58 ali 61.
2. Če Komisija sprejme mnenje v skladu z 
odstavkom 1, zadevni nadzorni organ v 
največji možni meri upošteva mnenje 
Komisije ter Komisijo in Evropski odbor 
za varstvo podatkov obvesti, ali namerava 
svoj osnutek ukrepa ohraniti ali 
spremeniti.
3. Če zadevni nadzorni organ ne 
namerava upoštevati mnenja Komisije, 
Komisijo in Evropski odbor za varstvo 
podatkov o tem obvesti v enem mesecu ter 
poda utemeljeno obrazložitev. Ta 
utemeljena obrazložitev je dostopna 
javnosti. 
4. Če Evropski odbor za varstvo podatkov 
sprejme sklep v skladu s členom 58(8b), 
lahko Komisija vloži pritožbo zoper ta 
sklep na Sodišče Evropske unije na 
podlagi Pogodbe o delovanju Evropske 
unije. .

Or. en

Obrazložitev

Komisija lahko sprejme sklep o zadevi, obravnavani v novem mehanizmu za skladnost, ki ga 
mora zadevni nadzorni organ dosledno upoštevati. Če sklepa Komisije ne upošteva, mora 
predložiti obrazloženo mnenje. Komisija lahko v skrajni sili izpodbija zavezujoč sklep 
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Evropskega odbora za varstvo podatkov pred Sodiščem Evropske unije in zahteva začasni 
preklic ukrepa.

Predlog spremembe 293

Predlog uredbe
Člen 62 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija lahko sprejme izvedbene akte, 
s katerimi:

1. Komisija lahko po zaprositvi 
Evropskega odbora za varstvo podatkov za 
mnenje sprejme izvedbene akte, s katerimi:

Or. en

Predlog spremembe 294

Predlog uredbe
Člen 62 – odstavek 1 – točka a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Obrazložitev

To črtanje je posledica novega mehanizma za skladnost, ki ga je predlagal poročevalec. Nove 
možnosti Komisije za posredovanje in izpodbijanje sklepov na Sodišču so zdaj določene v 
členu 61a (novo). 
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Predlog spremembe 295

Predlog uredbe
Člen 62 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) določi oblike zapisa in postopke za 
uporabo mehanizma za skladnost iz tega 
oddelka;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Oblike zapisa in postopke za novi mehanizem za skladnost mora določiti Evropski odbor za 
varstvo podatkov in ne Komisija, saj bo ta mehanizem večinoma zadeval odnose med 
nadzornimi organi.

Predlog spremembe 296

Predlog uredbe
Člen 62 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija na podlagi ustrezno 
utemeljenih nujnih razlogov v zvezi z 
interesi posameznikov, na katere se 
nanašajo osebni podatki, v primerih iz 
točke (a) odstavka 1 sprejme izvedbene 
akte v skladu s postopkom iz člena 87(3), 
ki se začnejo uporabljati takoj. Ti akti 
ostanejo veljavni največ 12 mesecev.

črtano

Or. en

Obrazložitev

To črtanje je posledica novega mehanizma za skladnost, ki ga je predlagal poročevalec. Nove 
možnosti Komisije za posredovanje in izpodbijanje sklepov na Sodišču so zdaj določene v 
členu 61a (novo).
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Predlog spremembe 297

Predlog uredbe
Člen 66 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Evropski odbor za varstvo podatkov 
zagotovi dosledno uporabo te uredbe. V ta 
namen Evropski odbor za varstvo podatkov 
na lastno pobudo ali na zahtevo Komisije 
zlasti:

1. Evropski odbor za varstvo podatkov 
zagotovi dosledno uporabo te uredbe. V ta 
namen Evropski odbor za varstvo podatkov 
na lastno pobudo ali na zahtevo
Evropskega parlamenta, Sveta in
Komisije zlasti:

Or. en

Obrazložitev

Evropskemu odboru za varstvo podatkov je treba omogočiti tudi ukrepanje na zahtevo 
Evropskega parlamenta in Sveta.

Predlog spremembe 298

Predlog uredbe
Člen 66 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) Komisiji svetuje o vseh vprašanjih v 
zvezi z varstvom osebnih podatkov v Uniji, 
tudi o vseh predlogih sprememb te uredbe;

(a) evropskim institucijam svetuje o vseh 
vprašanjih v zvezi z varstvom osebnih 
podatkov v Uniji, tudi o vseh predlogih 
sprememb te uredbe;

Or. en

Obrazložitev

Evropskemu odboru za varstvo podatkov je treba omogočiti, da svetuje vsem institucijam 
Unije.
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Predlog spremembe 299

Predlog uredbe
Člen 66 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) na lastno pobudo, na pobudo katerega 
od svojih članov ali na zahtevo Komisije,
prouči vsako vprašanje, ki se nanaša na 
uporabo te uredbe, ter izda smernice, 
priporočila in najboljše prakse, namenjene 
nadzornim organom za spodbuditev 
dosledne uporabe te uredbe;

(b) na lastno pobudo, na pobudo katerega 
od svojih članov ali na zahtevo
Evropskega parlamenta, Sveta ali
Komisije prouči vsako vprašanje, ki se 
nanaša na uporabo te uredbe, ter izda 
smernice, priporočila in najboljše prakse, 
namenjene nadzornim organom za 
spodbuditev dosledne uporabe te uredbe, 
vključno v zvezi z uporabo izvršilnih 
pooblastil;

Or. en

Obrazložitev

Evropskemu odboru za varstvo podatkov je treba omogočiti tudi ukrepanje na zahtevo 
Evropskega parlamenta in Sveta.

Predlog spremembe 300

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) sprejema odločitve o osnutkih 
ukrepov nadzornega organa v skladu s 
členom 58(8b); 

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je posledica novega mehanizma za skladnost. Glej povezan predlog 
spremembe člena 58(8b).
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Predlog spremembe 301

Predlog uredbe
Člen 66 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) spodbuja sodelovanje ter učinkovito 
dvostransko in večstransko izmenjavo 
informacij in praks med nadzornimi organi;

(e) spodbuja sodelovanje ter učinkovito 
dvostransko in večstransko izmenjavo 
informacij in praks med nadzornimi organi, 
vključno z usklajevanjem skupnega 
ukrepanja in drugih skupnih dejavnosti, 
če se tako odloči na zahtevo enega ali več 
nadzornih organov;

Or. en

Obrazložitev

Vlogo Evropskega odbora za varstvo podatkov pri usklajevanju skupnega ukrepanja in drugih 
skupnih dejavnosti je treba okrepiti. To bi lahko tudi pomagalo razbremeniti male nadzorne 
organe pri obravnavanju obsežnih čezmejnih primerov.

Predlog spremembe 302

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) poda svoje mnenje Komisiji v okviru 
priprave delegiranih in izvedbenih aktov 
na podlagi te uredbe;

Or. en

Obrazložitev

Strokovno znanje Evropskega odbora za varstvo podatkov mora Komisija upoštevati pri 
pripravi delegiranih in izvedbenih aktov.



PE501.927v04-00 176/211 PR\924343SL.doc

SL

Predlog spremembe 303

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(gb) poda mnenje o kodeksih ravnanja, ki 
se pripravijo na ravni Unije.

Or. en

Obrazložitev

V predlogu Komisije so naloge Evropskega odbora za varstvo podatkov delno omejene v 
primerjavi z nalogami Delovne skupine iz člena 29 v skladu s členom 30 Direktive 95/46/ES. 
Zato je bila ponovno vključena njegova naloga v zvezi s kodeksi ravnanja v skladu s 
členom 30(1)(d) Direktive 95/46/ES.

Predlog spremembe 304

Predlog uredbe
Člen 66 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če Komisija od Evropskega odbora za 
varstvo podatkov zahteva nasvet, lahko 
določi rok, v katerem Evropski odbor za 
varstvo podatkov zagotovi tak nasvet, pri 
čemer se upošteva nujnost zadeve.

2. Če Evropski parlament, Svet ali
Komisija od Evropskega odbora za varstvo 
podatkov zahteva nasvet, lahko določi rok, 
v katerem Evropski odbor za varstvo 
podatkov zagotovi tak nasvet, pri čemer se 
upošteva nujnost zadeve.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je posledica predlogov spremembe odstavka 1. Če Evropski odbor za 
varstvo podatkov ukrepa na zahtevo Evropskega parlamenta ali Sveta, lahko ti dve instituciji 
določita tudi roke.
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Predlog spremembe 305

Predlog uredbe
Člen 67 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Evropski odbor za varstvo podatkov 
Komisijo redno in pravočasno obvešča o 
rezultatih svojih dejavnosti. Pripravi letno
poročilo o stanju glede varstva fizičnih 
oseb v zvezi z obdelavo osebnih podatkov 
v Uniji in tretjih državah. Poročilo obsega 
pregled praktične uporabe smernic, 
priporočil in najboljših praks iz točke (c) 
člena 66(1).

1. Evropski odbor za varstvo podatkov 
Komisijo redno in pravočasno obvešča o 
rezultatih svojih dejavnosti. Vsaj vsaki dve 
leti pripravi poročilo o stanju glede varstva 
fizičnih oseb v zvezi z obdelavo osebnih 
podatkov v Uniji in tretjih državah.
Poročilo obsega pregled praktične uporabe 
smernic, priporočil in najboljših praks iz 
točke (c) člena 66(1).

Or. en

Obrazložitev

Poročanje o stanju varstva podatkov v Uniji in tretjih državah s strani Evropskega odbora za 
varstvo podatkov vsaki dve leti se zdi bolj izvedljivo, če želimo zagotoviti njegovo ustrezno 
izvedbo.

Predlog spremembe 306

Predlog uredbe
Člen 68 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Evropski odbor za varstvo podatkov 
odločitve sprejema z navadno večino 
članov.

1. Evropski odbor za varstvo podatkov 
odločitve sprejema z navadno večino 
članov, razen če je v njegovem poslovniku 
določeno drugače in ne glede na postopek 
v skladu s členom 58(8b).

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je posledica novega člena 58(8b) . Odbor potrebuje za sprejetje 
zavezujočih odločitev v mehanizmu za skladnost dvotretjinsko kvalificirano večino svojih 
članov. Odbor lahko v svojem poslovniku opredeli tudi druge določbe o postopkih odločanja.
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Predlog spremembe 307

Predlog uredbe
Člen 69 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Evropski odbor za varstvo podatkov 
izmed svojih članov izvoli predsednika in 
dva namestnika predsednika. Eden od 
namestnikov predsednika je Evropski 
nadzornik za varstvo podatkov, razen če je 
bil izvoljen za predsednika.

1. Evropski odbor za varstvo podatkov 
izmed svojih članov izvoli predsednika in
vsaj dva namestnika predsednika.

Or. en

Obrazložitev

Ni potrebe po tem, da je eden od dveh namestnikov predsednika vedno Evropski nadzornik za 
varstvo podatkov, saj se Uredba niti ne uporablja za institucije in agencije EU. Odboru je 
treba omogočiti prosto odločanje v zvezi z osebjem.

Predlog spremembe 308

Predlog uredbe
Člen 69 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Mandat predsednika in namestnikov 
predsednika je pet let in se lahko podaljša.

2. Mandat predsednika in namestnikov 
predsednika je štiri leta in se lahko 
podaljša.

Or. en

Obrazložitev

Dolžina mandata je usklajena z dolžino mandata nacionalnih organov za varstvo podatkov.

Predlog spremembe 309

Predlog uredbe
Člen 72 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Razprave Evropskega odbora za varstvo 1. Razprave Evropskega odbora za varstvo 
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podatkov so zaupne. podatkov so zaupne, razen če je v 
poslovniku določeno drugače. Dnevni redi 
srečanj odbora se objavijo.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je namenjen večji preglednosti.

Predlog spremembe 310

Predlog uredbe
Člen 73 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Izboljšati je treba možnosti učinkovitega pravnega varstva, tudi prek združenj, ki delujejo v 
javnem interesu, ne le prek specializiranih združenj za varstvo podatkov. Glej povezan 
predlog spremembe uvodne izjave 112.
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Predlog spremembe 311

Predlog uredbe
Člen 75 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Za postopke zoper upravljavca ali 
obdelovalca so pristojna sodišča države 
članice, v kateri je upravljavec ali 
obdelovalec ustanovljen. Alternativno so 
za take postopke pristojna sodišča države 
članice, v kateri ima posameznik, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, svoje 
običajno prebivališče, razen če je 
upravljavec javni organ, ki izvaja svoja 
javna pooblastila.

2. Za postopke zoper upravljavca ali 
obdelovalca so pristojna sodišča države 
članice, v kateri ima upravljavec ali 
obdelovalec enoto. Alternativno so za take 
postopke pristojna sodišča države članice, 
v kateri ima posameznik, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, svoje običajno 
prebivališče, razen če je upravljavec javni 
organ države članice, ki izvaja svoja javna 
pooblastila.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe pojasnjuje, da ta izjema ne velja za javne organe tretjih držav, saj bi 
to posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, dejansko onemogočilo dostop do 
ustreznih pravnih sredstev.

Predlog spremembe 312

Predlog uredbe
Člen 76 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Vsak organ, organizacija ali združenje iz 
člena 73(2) ima pravico do uveljavljanja 
pravic iz členov 74, 75 in 77 v imenu 
enega ali več posameznikov, na katere se 
nanašajo osebni podatki.

Or. en

Obrazložitev

Pojasnitev, da lahko združenja, ki delujejo v javnem interesu, uveljavljajo pravice na sodišču 
v imenu posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, da bi se zagotovila skladnost s 
to uredbo. Glej povezan predlog spremembe člena 73(2) in uvodne izjave 112.
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Predlog spremembe 313

Predlog uredbe
Člen 77 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Odškodnino je treba dodeljevati tudi za nepremoženjsko škodo, kot je stiska ali izguba časa, 
saj je to lahko za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, pomembnejše.

Predlog spremembe 314

Predlog uredbe
Člen 77 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če je v obdelavo vključenih več 
upravljavcev ali obdelovalcev, je vsak 
upravljavec ali obdelovalec solidarno
odgovoren za celoten znesek škode.

2. Če je v obdelavo vključenih več 
upravljavcev ali obdelovalcev, so ti 
upravljavci in obdelovalci solidarno
odgovorni za celoten znesek škode.

Or. en

Predlog spremembe 315

Predlog uredbe
Člen 78 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Države članice pri nalaganju 
denarnih kazni iz odstavka 1 dosledno 
upoštevajo načelo ne bis in idem, kar 
pomeni, da denarne kazni ne smejo biti 



PE501.927v04-00 182/211 PR\924343SL.doc

SL

naložene dvakrat za isto kršitev te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Načelo ne bis in idem je treba upoštevati zato, da denarne kazni ne bi bile naložene dvakrat 
za isto dejanje.

Predlog spremembe 316

Predlog uredbe
Člen 79 – odstavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Upravna sankcija mora biti v vsakem 
posameznem primeru učinkovita, 
sorazmerna in odvračilna. Znesek upravne 
kazni se določi glede na naravo, težo in 
trajanje kršitve, namerno ali malomarno 
naravo kršitve, stopnjo odgovornosti 
fizične ali pravne osebe in prejšnje kršitve 
te osebe, tehnične in organizacijske 
ukrepe ter postopke, uvedene v skladu s 
členom 23, in stopnjo sodelovanja z 
nadzornim organom pri odpravljanju 
kršitve.

2. Upravna sankcija mora biti v vsakem 
posameznem primeru učinkovita, 
sorazmerna in odvračilna.

Or. en

Obrazložitev

Poročevalec podpira krepitev nadzornih organov v zvezi z preiskovalnimi pooblastili in 
sankcijami. Vendar je bil predlog Komisije preveč predpisovalen. Predlagani novi sistem 
sankcij se opira na več meril, ki jih je treba upoštevati pri določanju upravne kazni, vključno 
z zneskom upravne kazni, ki jo lahko naloži nadzorni organ. 

Predlog spremembe 317

Predlog uredbe
Člen 79 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Nadzorni organ pri določanju vrste, 
stopnje in zneska upravne kazni upošteva 
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vse ustrezne okoliščine, zlasti naslednja 
merila:
(a) naravo, težo in trajanje kršitve, 
(b) namerno ali malomarno naravo 
kršitve,
(c) stopnjo odgovornosti fizične ali pravne 
osebe in prejšnje kršitve te osebe,
(d) tehnične in organizacijske ukrepe ter 
postopke, uvedene v skladu s členoma 23 
in 30,
(e) posebne vrste osebnih podatkov, ki jih 
zadeva kršitev,
(f) ponavljajočo se naravo kršitve,
(g) obseg škode, ki so jo utrpeli 
posamezniki, na katere se nanašajo 
osebni podatki,
(h) finančni interes, zaradi katerega je 
odgovorna oseba povzročila kršitev, in 
stopnjo pridobljenih dobičkov ali 
preprečenih izgub s strani odgovorne 
osebe, če jih je mogoče opredeliti, 
(i) stopnjo sodelovanja z nadzornim 
organom pri odpravljanju kršitve in 
blažitvi morebitnih škodljivih učinkov 
kršitve ter 
(j) zavrnitev sodelovanja pri inšpekcijskih 
pregledih, revizijah in kontrolah, ki jih 
izvaja nadzorni organ v skladu s 
členom 53, ali njihovo oviranje.

Or. en

Obrazložitev

Poročevalec podpira krepitev nadzornih organov v zvezi z preiskovalnimi pooblastili in 
sankcijami. Vendar je bil predlog Komisije preveč predpisovalen. Predlagani novi sistem 
sankcij se opira na več meril, ki jih je treba upoštevati pri določanju upravne kazni, vključno 
z zneskom upravne kazni, ki jo lahko naloži nadzorni organ. 
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Predlog spremembe 318

Predlog uredbe
Člen 79 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

3. V primeru prve in nenamerne kršitve te 
uredbe se lahko namesto sankcije izreče 
pisni opomin.

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

Or. en

Obrazložitev

Poročevalec podpira krepitev nadzornih organov v zvezi z preiskovalnimi pooblastili in 
sankcijami. Vendar je bil predlog Komisije preveč predpisovalen. Predlagani novi sistem 
sankcij se opira na več meril, ki jih je treba upoštevati pri določanju upravne kazni, če je 
potrebna. 

Predlog spremembe 319

Predlog uredbe
Člen 79 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

4. Nadzorni organ izreče denarno kazen, ki 
ne presega 250 000 EUR, oziroma v 
primeru podjetja 0,5 % njegovega 
skupnega letnega prometa, vsakomur, ki 
namerno ali malomarno krši člen 12(1) in 
(2).

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

Or. en

Obrazložitev

Kršitve člena 12(4) se prestavijo v odstavek 5, saj zaračunavanje nezakonite pristojbine v 
zvezi z zahtevami za dostop posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, negativno 
vpliva nanje in ima pridobitveni interes. Zato je treba to obravnavati kot oteževalno 
okoliščino. Take pristojbine nekateri upravljavci podatkov zlorabljajo, da bi posameznike, na 
katere se nanašajo osebni podatki, ovirali pri uveljavljanju njihovih pravic. Glej povezan 
predlog spremembe odstavka 5.

Predlog spremembe 320

Predlog uredbe
Člen 79 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

5. Nadzorni organ izreče denarno kazen, ki 
ne presega 500 000 EUR, oziroma v 
primeru podjetja 1 % njegovega skupnega 
letnega prometa, vsakomur, ki namerno ali 
malomarno krši člene 11, 12(3) in (4), 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 24, 28, 31(4), 44(3), 80, 
82, 83.

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

Or. en

Obrazložitev

Kršitve člena 12(4) se prestavijo iz odstavka 4 v odstavek 5, saj zaračunavanje nezakonite 
pristojbine v zvezi z zahtevami za dostop posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, 
negativno vpliva nanje in ima pridobitveni interes. Zato je treba to obravnavati kot oteževalno 
okoliščino. Take pristojbine nekateri upravljavci podatkov zlorabljajo, da bi posameznike, na 
katere se nanašajo osebni podatki, ovirali pri uveljavljanju njihovih pravic. Glej povezan 
predlog spremembe odstavka 4.

Predlog spremembe 321

Predlog uredbe
Člen 79 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

6. Nadzorni organ izreče denarno kazen, ki 
ne presega 1 000 000 EUR, oziroma v 
primeru podjetja 2 % njegovega skupnega 
letnega prometa, vsakomur, ki namerno ali 
malomarno krši določbe te uredbe z izjemo 
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tistih iz člena 4 in 5.
(a) obdeluje osebne podatke brez kakršne 
koli ali nezadostne pravne podlage za 
obdelavo ali ne izpolnjuje pogojev glede 
privolitve v skladu s členi 6, 7 in 8;
(b) obdeluje posebne vrste podatkov ter pri 
tem krši člena 9 in 81;
(c) ne upošteva ugovora ali zahteve v 
skladu s členom 19;
(d) ne izpolnjuje pogojev v zvezi z ukrepi 
na podlagi oblikovanja profilov v skladu s 
členom 20;
(e) ne sprejme notranjih politik ali ne 
izvede ustreznih ukrepov za zagotavljanje 
in dokazovanje skladnosti v skladu s 
členi 22, 23 in 30;
(f) ne imenuje predstavnika v skladu s 
členom 25;
(g) obdeluje ali da navodilo za obdelavo 
osebnih podatkov in pri tem krši 
obveznosti v zvezi z obdelavo v imenu 
upravljavca v skladu s členoma 26 in 27;
(h) nadzornega organa ali posameznika, 
na katerega se nanašajo osebni podatki, 
ne opozori ali ne obvesti o kršitvi varnosti 
osebnih podatkov v skladu s členoma 31 
in 32 oziroma to obvestilo ni pravočasno 
ali popolno;
(i) ne izvede ocene učinka o varstvu 
podatkov ali obdeluje osebne podatke brez 
predhodne odobritve ali predhodnega 
posvetovanja z nadzornim organom v 
skladu s členoma 33 in 34;
(j) ne imenuje uradne osebe za varstvo 
podatkov ali ne zagotovi pogojev za 
opravljanje nalog v skladu s členi 35, 36 
in 37;
(k) zlorabi pečat ali označbo za varstvo 
podatkov v smislu člena 39;
(l) izvede ali naroči prenos podatkov v 
tretjo državo ali mednarodno 
organizacijo, ki ga ne dovoljuje noben 
sklep o ustreznosti ali ustrezni zaščitni 
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ukrepi, ali z odstopanjem od členov 40 do 
44;
(m) ne upošteva odredbe ali začasne ali 
dokončne prepovedi obdelave ali 
prekinitve prenosa podatkov s strani 
nadzornega organa v skladu s 
členom 53(1);
(n) ne izpolni obveznosti glede pomoči ali 
odgovora ali zagotavljanja relevantnih 
informacij ali odobritve dostopa v prostore 
nadzornemu organu v skladu s 
členom 28(3), členom 29, členom 34(6) in 
členom 53(2);
(o) ne upošteva pravil glede varovanja 
poklicne molčečnosti v skladu s 
členom 84.

Or. en

Obrazložitev

Predlagano besedilo zagotavlja, da se lahko vse kršitve te uredbe, ki niso navedene v 
odstavku 4 ali 5, sankcionirajo z upravnimi kaznimi.

Predlog spremembe 322

Predlog uredbe
Člen 79 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Evropski odbor za varstvo podatkov v 
skladu s členom 66 redno ocenjuje in 
zagotavlja skladnost pri sankcioniranju 
med nadzornimi organi. 

Or. en

Obrazložitev

Evropski odbor za varstvo podatkov je najbolje usposobljen za zagotavljanje skladnosti pri 
sankcioniranju med organi.
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Predlog spremembe 323

Predlog uredbe
Člen 79 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

7. Komisija je, po zaprositvi Evropskega 
odbora za varstvo podatkov za mnenje, v 
skladu s členom 86 pooblaščena za 
sprejemanje delegiranih aktov, s katerimi 
ob upoštevanju meril iz odstavka 2 in 
gibanja standardnih življenjskih stroškov
posodobi absolutne zneske upravnih kazni 
iz odstavkov 4, 5 in 6.

Or. en

Obrazložitev

Redno posodabljanje absolutnih zneskov denarnih kazni je potrebno, saj bi naj uredba ostala 
v veljavi dlje časa. Vendar odstotnih zneskov ni mogoče spremeniti s takim delegiranim 
aktom.

Predlog spremembe 324

Predlog uredbe
Člen 80 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice določijo izjeme ali 
odstopanja od določb o splošnih načelih iz 
poglavja II, pravicah posameznikov, na 
katere se nanašajo osebni podatki, iz 
poglavja III, upravljavcu in obdelovalcu iz 
poglavja IV, prenosu osebnih podatkov v 
tretje države in mednarodne organizacije iz 
poglavja V, neodvisnih nadzornih organih 
iz poglavja VI ter sodelovanju in skladnosti 
iz poglavja VII za obdelavo osebnih 
podatkov, ki se izvaja zgolj v novinarske 
namene ali zaradi umetniškega ali 
literarnega izražanja, da bi uskladile 
pravico do varstva osebnih podatkov s 
pravili, ki urejajo pravico do svobode 
izražanja.

1. Države članice določijo izjeme ali 
odstopanja od določb o splošnih načelih iz 
poglavja II, pravicah posameznikov, na 
katere se nanašajo osebni podatki, iz 
poglavja III, upravljavcu in obdelovalcu iz 
poglavja IV, prenosu osebnih podatkov v 
tretje države in mednarodne organizacije iz 
poglavja V, neodvisnih nadzornih organih 
iz poglavja VI ter sodelovanju in skladnosti 
iz poglavja VII, kadar koli je to potrebno,
da bi uskladile pravico do varstva osebnih 
podatkov s pravili, ki urejajo pravico do 
svobode izražanja, v skladu z Listino 
Evropske unije o temeljnih pravicah in 
njenim sklicevanjem na Evropsko 
konvencijo o človekovih pravicah.
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Or. en

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe se pojasnijo vsi vidiki svobode izražanja, ne le glede novinarjev, 
umetnikov ali pisateljev.

Predlog spremembe 325

Predlog uredbe
Člen 81 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. V mejah te uredbe in v skladu s 
točko (h) člena 9(2) mora obdelava osebnih 
podatkov v zvezi z zdravjem potekati na 
podlagi zakonodaje Unije ali zakonodaje 
držav članic, ki zagotavlja ustrezne in 
posebne ukrepe za varovanje pravnih
interesov posameznika, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, in biti potrebna:

1. V skladu s pravili iz te uredbe, zlasti s 
točko (h) člena 9(2), mora obdelava 
osebnih podatkov v zvezi z zdravjem 
potekati na podlagi zakonodaje Unije ali 
zakonodaje držav članic, ki zagotavlja 
ustrezne in posebne ukrepe za varovanje 
interesov in temeljnih pravic posameznika, 
na katerega se nanašajo osebni podatki, in 
biti potrebna:

Or. en

Obrazložitev

Pojasnitev, saj se „pravni interes“ običajno nanaša na upravljavca podatkov in ne na 
posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, glej člen 6(1a).

Predlog spremembe 326

Predlog uredbe
Člen 81 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Kadar je mogoče namene iz točk (a) 
do (c) odstavka 1 uresničiti brez uporabe 
osebnih podatkov, se taki podatki ne 
uporabijo v te namene.

Or. en
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Obrazložitev

Pojasnitev, da se načelo zmanjšanja obdelave osebnih podatkov na najmanjšo možno mero 
uporablja, tudi če je urejeno z zakonodajo države članice. Podatki v zvezi z zdravjem so 
izredno občutljivi in si zaslužijo najboljše varstvo.

Predlog spremembe 327

Predlog uredbe
Člen 81 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Za obdelavo osebnih podatkov v zvezi z 
zdravjem, ki je potrebna v zgodovinske, 
statistične ali znanstvenoraziskovalne 
namene, kot so registri pacientov, uvedeni 
zaradi izboljšanja diagnoz in za 
razlikovanje med podobnimi vrstami 
bolezni ter pripravo študij za terapije,
veljajo pogoji in zaščitni ukrepi iz 
člena 83.

2. Obdelava osebnih podatkov v zvezi z 
zdravjem, ki je potrebna v zgodovinske, 
statistične ali znanstvenoraziskovalne 
namene, je dovoljena le s privolitvijo 
posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, ter zanjo veljajo pogoji in 
zaščitni ukrepi iz člena 83.

Or. en

Obrazložitev

Pojasnitev, da se načelo zmanjšanja obdelave osebnih podatkov na najmanjšo možno mero 
uporablja, tudi če je urejeno z zakonodajo države članice. Podatki v zvezi z zdravjem so 
izredno občutljivi in si zaslužijo najboljše varstvo.

Predlog spremembe 328

Predlog uredbe
Člen 81 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Zakonodaja držav članic lahko določi 
izjeme od zahteve za privolitev v raziskave, 
kot je določeno v odstavku 2, če so te 
raziskave v izredno velikem javnem 
interesu in jih nikakor ni mogoče izvesti 
drugače. Zadevni podatki se 
anonimizirajo, če to v raziskovalne 
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namene ni mogoče, pa psevdonimizirajo v 
skladu z najvišjimi tehničnimi standardi; 
prav tako se sprejmejo vsi potrebni ukrepi 
za preprečevanje ponovne identifikacije 
posameznikov, na katere se nanašajo 
osebni podatki. Za tako obdelavo je 
potrebna predhodna odobritev pristojnega 
nadzornega organa v skladu s 
členom 34(1). 

Or. en

Obrazložitev

Predlogi sprememb k odstavkoma 2 in 2a zagotavljajo, da se lahko podatki v zvezi z zdravjem, 
ki so izredno občutljivi, brez privolitve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, 
uporabljajo le, če je to v izredno velikem javnem interesu; v tem primeru morajo biti podatki 
anonimizirani ali vsaj psevdonimizirani v skladu z najvišjimi tehničnimi standardi. Glej 
priporočilo Sveta Evrope št. R(97)5 o varstvu medicinskih podatkov, odstavek 9.

Predlog spremembe 329

Predlog uredbe
Člen 81 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija je v skladu s členom 86 
pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov, s katerimi podrobneje določi druge 
javne interese na področju javnega zdravja, 
kakor je navedeno v točki (b) odstavka 1, 
ter merila in zahteve za zaščitne ukrepe za 
obdelavo osebnih podatkov v namene iz 
odstavka 1.

3. Komisija je, po zaprositvi Evropskega 
odbora za varstvo podatkov za mnenje, v 
skladu s členom 86 pooblaščena za 
sprejemanje delegiranih aktov, s katerimi 
podrobneje določi druge javne interese na 
področju javnega zdravja, kakor je 
navedeno v točki (b) odstavka 1, ter merila 
in zahteve za zaščitne ukrepe za obdelavo 
osebnih podatkov v namene iz odstavka 1.

Or. en
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Predlog spremembe 330

Predlog uredbe
Člen 81 – odstavek 3 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Vsaka država članica Komisijo uradno 
obvesti o predpisih, ki jih sprejme v skladu 
z odstavkom 1, in sicer najpozneje do 
datuma iz člena 91(2), nemudoma pa tudi 
o vseh nadaljnjih spremembah teh 
predpisov.

Or. en

Obrazložitev

Tako kot v členih 80, 82 in 84 se vstavi obveznost obveščanja.

Predlog spremembe 331

Predlog uredbe
Člen 82 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. V mejah te uredbe lahko države članice 
z zakonom sprejmejo posebna pravila, ki 
urejajo obdelavo osebnih podatkov 
zaposlenih v okviru zaposlitve, zlasti za 
namene zaposlovanja, izvajanja pogodbe o 
zaposlitvi, vključno z izpolnjevanjem 
obveznosti, določenih z zakonom ali 
kolektivnimi pogodbami, upravljanja, 
načrtovanja in organizacije dela, zdravja in 
varnosti pri delu, za namene 
individualnega ali kolektivnega izvajanja 
in uživanja pravic in ugodnosti, povezanih 
z zaposlitvijo, ter za namene prekinitve 
delovnega razmerja.

1. V skladu s pravili iz te uredbe lahko 
države članice z zakonom sprejmejo 
posebna pravila, ki urejajo obdelavo 
osebnih podatkov zaposlenih v okviru 
zaposlitve, zlasti za namene zaposlovanja, 
izvajanja pogodbe o zaposlitvi, vključno z 
izpolnjevanjem obveznosti, določenih z 
zakonom ali kolektivnimi pogodbami, 
upravljanja, načrtovanja in organizacije 
dela, zdravja in varnosti pri delu, za 
namene individualnega ali kolektivnega 
izvajanja in uživanja pravic in ugodnosti, 
povezanih z zaposlitvijo, ter za namene 
prekinitve delovnega razmerja.

Or. en
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Predlog spremembe 332

Predlog uredbe
Člen 82 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija je v skladu s členom 86 
pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov, s katerimi podrobneje določi merila 
in zahteve glede zaščitnih ukrepov za 
obdelavo osebnih podatkov za namene iz 
odstavka 1.

3. Komisija je, po zaprositvi Evropskega 
odbora za varstvo podatkov za mnenje, v 
skladu s členom 86 pooblaščena za 
sprejemanje delegiranih aktov, s katerimi 
podrobneje določi merila in zahteve glede 
zaščitnih ukrepov za obdelavo osebnih 
podatkov za namene iz odstavka 1.

Or. en

Predlog spremembe 333

Predlog uredbe
Člen 82 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 82a
Obdelava na področju socialne varnosti

1. V skladu z določbami te uredbe lahko 
države članice sprejmejo posebne 
zakonodajne predpise, ki podrobno 
določajo pogoje za obdelavo osebnih 
podatkov s strani njihovih javnih institucij 
in oddelkov na področju socialne varnosti, 
če se ta obdelava izvaja v javnem interesu.

2. Vsaka država članica Komisijo uradno 
obvesti o predpisih, ki jih sprejme v skladu 
z odstavkom 1, in sicer najpozneje do 
datuma iz člena 91(2), nemudoma pa tudi 
o vseh nadaljnjih spremembah teh 
predpisov.

Or. en
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Obrazložitev

Podobno kot zaposlovanje je tudi socialna varnost zelo zapleteno področje, ki je podrobno 
urejeno na nacionalni ravni. Zato bi morale imeti države članice možnost, da sprejmejo ali 
ohranijo posebno zakonodajo, ki podrobno ureja varstvo podatkov za javne institucije na tem 
področju.

Predlog spremembe 334

Predlog uredbe
Člen 83 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. V mejah te uredbe se lahko osebni 
podatki obdelujejo v zgodovinske, 
statistične ali znanstvenoraziskovalne 
namene samo, če:

1. V mejah te uredbe se lahko osebni 
podatki, ki ne spadajo med vrste podatkov, 
zajete v členih 8 in 9, obdelujejo v 
zgodovinske, statistične ali 
znanstvenoraziskovalne namene samo, če:

Or. en

Obrazložitev

Podatki o otrocih in občutljivi podatki se lahko uporabljajo za raziskave le pod pogoji iz 
novih odstavkov 1a in 1b. Brez privolitve posameznika, na katerega se nanašajo osebni 
podatki, se lahko uporabljajo le, če je to v izredno velikem javnem interesu; v tem primeru 
morajo biti podatki anonimizirani ali vsaj psevdonimizirani v skladu z najvišjimi tehničnimi 
standardi.

Predlog spremembe 335

Predlog uredbe
Člen 83 – odstavek 1 – točka b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(b) se podatki, ki omogočajo povezavo 
informacij z določenim ali določljivim 
posameznikom, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, hranijo ločeno od drugih 
informacij.
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Or. en

Predlog spremembe 336

Predlog uredbe
Člen 83 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Podatki, ki sodijo med vrste podatkov 
iz členov 8 in 9, se lahko v skladu z izjemo 
iz odstavka 1b obdelujejo za zgodovinske, 
statistične ali znanstvene raziskave le s 
privolitvijo posameznikov, na katere se 
nanašajo osebni podatki.

Or. en

Obrazložitev

Podatki o otrocih in občutljivi podatki se lahko za raziskave praviloma uporabljajo le s 
privolitvijo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Predlog spremembe 337

Predlog uredbe
Člen 83 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. Zakonodaja držav članic lahko določi 
izjeme od zahteve za privolitev v raziskave, 
kot je določeno v odstavku 1a, če so te 
raziskave v izredno velikem javnem 
interesu in jih nikakor ni mogoče izvesti 
drugače. Zadevni podatki se 
anonimizirajo, če to v raziskovalne 
namene ni mogoče, pa psevdonimizirajo v 
skladu z najvišjimi tehničnimi standardi; 
prav tako se sprejmejo vsi potrebni ukrepi 
za preprečevanje ponovne identifikacije 
posameznikov, na katere se nanašajo 
osebni podatki. Za tako obdelavo je 
potrebna predhodna odobritev pristojnega 
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nadzornega organa v skladu s 
členom 34(1). 

Or. en

Obrazložitev

Če posameznik, na katerega se nanašajo podatki, ni dal privolitve, se lahko občutljivi podatki 
in podatki o otrocih uporabljajo v raziskovalne namene le, če tako ureja zakonodaja in je to v 
izredno velikem javnem interesu. Drugače bi se lahko kakršne koli „raziskave“,bodisi 
akademske raziskave ali raziskave v podjetjih, vključno z raziskavami trga, uporabljale kot 
izgovor za razveljavitev vseh zaščit, določenih v drugih delih te uredbe, na primer v členu 6 o 
zakonitih razlogih itd. Besedilo je enako predlaganim določbam v členu 81.

Predlog spremembe 338

Predlog uredbe
Člen 83 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Organi, ki opravljajo zgodovinske, 
statistične ali znanstvene raziskave, lahko 
osebne podatke objavijo ali kako drugače 
javno razkrijejo samo, če je:

2. Organi, ki opravljajo zgodovinske, 
statistične ali znanstvene raziskave, lahko 
osebne podatke objavijo ali kako drugače 
javno razkrijejo samo, če je:

(a) posameznik, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, dal privolitev v skladu s 
pogoji iz člena 7;

(a) posameznik, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, dal privolitev v skladu s 
pogoji iz člena 7; ali

Or. en

Predlog spremembe 339

Predlog uredbe
Člen 83 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) objava osebnih podatkov potrebna 
zaradi predstavitve rezultatov raziskave ali 
olajšanja raziskave, če interesi ali 
temeljne pravice ali svoboščine 
posameznika, na katerega se nanašajo 

črtano
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osebni podatki, ne prevladajo nad temi 
interesi; ali

Or. en

Obrazložitev

Raziskovalni nameni ne smejo izničiti interesa posameznika, na katerega se nanašajo osebni 
podatki, ki ne želi objave svojih osebnih podatkov. Glej povezan člen 17(2).

Predlog spremembe 340

Predlog uredbe
Člen 83 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) posameznik podatke objavil. (b) posameznik podatke objavil.

Or. en

Predlog spremembe 341

Predlog uredbe
Člen 83 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija je v skladu s členom 86 
pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov, s katerimi podrobneje določi merila 
in zahteve za obdelavo osebnih podatkov 
za namene iz odstavkov 1 in 2 ter 
morebitne potrebne omejitve glede pravic 
do obveščenosti posameznika, na katerega 
se nanašajo osebni podatki, in njegovega 
dostopa, ter podrobneje določi pogoje in 
zaščitne ukrepe za pravice posameznika, 
na katerega se nanašajo osebni podatki, v 
teh okoliščinah.

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Črtanje delegiranega akta, ker se lahko dotika bistvenih elementov zakonodaje. Dodatne 
zahteve morajo biti določene v besedilu uredbe (kot pri novih odstavkih 1a in 1b).

Predlog spremembe 342

Predlog uredbe
Člen 83 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Vsaka država članica Komisijo uradno 
obvesti o predpisih, ki jih sprejme v skladu 
z odstavkom 1b, in sicer najpozneje do 
datuma iz člena 91(2), nemudoma pa tudi 
o vseh nadaljnjih spremembah teh 
predpisov.

Or. en

Obrazložitev

Obveznost obveščanja kot v členih 80, 82 in 84.

Predlog spremembe 343

Predlog uredbe
Člen 84 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. V mejah te uredbe lahko države članice 
sprejmejo posebna pravila, s katerimi 
določijo preiskovalna pooblastila 
nadzornih organov iz člena 53(2) v zvezi z 
upravljavci ali obdelovalci, za katere velja 
nacionalna zakonodaja ali pravila, ki jih 
določijo pristojni nacionalni organi glede 
obveznosti poklicne molčečnosti ali druge 
enakovredne obveznosti molčečnosti, 
kadar je to potrebno in sorazmerno zaradi 
uskladitve pravice do varstva osebnih 
podatkov z obveznostjo poklicne 

1. V skladu s pravili iz te uredbe lahko 
države članice sprejmejo posebna pravila v 
zvezi z upravljavci ali obdelovalci, za 
katere velja nacionalna zakonodaja ali 
pravila, ki jih določijo pristojni nacionalni 
organi glede obveznosti poklicne 
molčečnosti ali druge enakovredne 
obveznosti molčečnosti, kadar je to 
potrebno in sorazmerno zaradi uskladitve 
pravice do varstva osebnih podatkov z 
obveznostjo poklicne molčečnosti, za 
določitev: 
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molčečnosti. 
(a) v skladu s členom 21, pravic 
posameznikov, na katere se nanašajo 
osebni podatki, iz členov 11 do 20,
(b) preiskovalnih pooblastil nadzornih 
organov iz člena 53(2).

Ta pravila veljajo samo glede osebnih 
podatkov, ki jih je upravljavec ali 
obdelovalec prejel ali pridobil v okviru 
dejavnosti, zajete v tej obveznosti 
molčečnosti.

Posebna pravila iz odstavka 1 veljajo samo 
glede osebnih podatkov, ki jih je 
upravljavec ali obdelovalec prejel ali 
pridobil v okviru dejavnosti, zajete v tej 
obveznosti molčečnosti.

Or. en

Obrazložitev

Pojasnitev, da se lahko v primeru poklicev z obveznostjo molčečnosti pravica posameznika, 
na katerega se nanašajo osebni podatki, do dostopa, izbrisa ali drugačne obdelave podatkov, 
omeji zaradi zaščite obveznosti molčečnosti. 

Predlog spremembe 344

Predlog uredbe
Člen 85 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 85a
Spoštovanje človekovih pravic

Ta uredba ne vpliva na obveznost 
spoštovanja temeljnih pravic in temeljnih 
pravnih načel, določenih v členu 6 PEU, 
nespremenjene pa ostanejo tudi vse 
obveznosti pravosodnih organov s tem v 
zvezi.

Or. en

Obrazložitev

Dodana je bila določba, ki ščiti temeljne pravice, da uporaba te uredbe ne bi znižala 
nacionalne ravni varstva podatkov in ovirala uveljavljanja drugih temeljnih pravic
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Predlog spremembe 345

Predlog uredbe
Člen 86 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pooblastilo iz člena 6(5), člena 8(3), 
člena 9(3), člena 12(5), člena 14(7),
člena 15(3), člena 17(9), člena 20(6), 
člena 22(4), člena 23(3), člena 26(5), 
člena 28(5), člena 30(3), člena 31(5), 
člena 32(5), člena 33(6), člena 34(8), 
člena 35(11), člena 37(2), člena 39(2),
člena 43(3), člena 44(7), člena 79(6),
člena 81(3), člena 82(3) in člena 83(3) se 
na Komisijo prenese za nedoločen čas od 
dne začetka veljavnosti te uredbe.

2. Pooblastilo iz člena 7(4c), člena 11(2b), 
člena 12(5), člena 14(7), člena 17(9), člena 
22(4), člena 31(5), člena 32(5), člena 
33(6), člena 38(4), člena 39(2), člena 
41(3), člena 41(5), člena 79(7), člena 81(3) 
in člena 82(3) se na Komisijo prenese za 
nedoločen čas od dne začetka veljavnosti te 
uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 346

Predlog uredbe
Člen 86 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

3. Evropski parlament ali Svet lahko kadar 
koli prekliče pooblastilo iz člena 7(4c), 
člena 11(2b), člena 12(5), člena 14(7), 
člena 17(9), člena 22(4), člena 31(5), člena 
32(5), člena 33(6), člena 38(4), člena 
39(2), člena 41(3), člena 41(5), člena 
79(7), člena 81(3) in člena 82(3). S 
sklepom o preklicu preneha veljati 
pooblastilo iz navedenega sklepa. Preklic 
začne veljati dan po objavi sklepa v 
Uradnem listu Evropske unije ali na 
poznejši datum, ki je v njem naveden.
Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih 
delegiranih aktov.
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Or. en

Predlog spremembe 347

Predlog uredbe
Člen 86 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 
6(5), členom 8(3), členom 9(3), členom 
12(5), členom 14(7), členom 15(3), členom 
17(9), členom 20(6), členom 22(4), členom 
23(3), členom 26(5), členom 28(5),
členom 30(3), členom 31(5), členom 32(5), 
členom 336), členom 34(8), členom 
35(11), členom 37(2), členom 39(2), 
členom 43(3), členom 44(7), členom 79,
členom 81(3), členom 82(3) in členom 
83(3), začne veljati le, če mu Evropski 
parlament ali Svet v dveh mesecih od 
obvestila, ki sta ga prejela v zvezi z 
navedenim aktom, ne nasprotujeta ali če sta 
pred iztekom navedenega roka oba 
obvestila Komisijo, da mu ne bosta 
nasprotovala. Navedeni rok se na pobudo 
Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša 
za dva meseca.

5. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 
7(4c), členom 11(2b), členom 12(5), 
členom 14(7), členom 17(9), členom 22(4), 
členom 31(5), členom 32(5), členom 33(6), 
členom 38(4), členom 39(2), členom 41(3),
členom 41(5), členom 79(7), členom 81(3) 
in členom 82(3), začne veljati le, če mu 
Evropski parlament ali Svet v štirih
mesecih od obvestila, ki sta ga prejela v 
zvezi z navedenim aktom, ne nasprotujeta 
ali če sta pred iztekom navedenega roka 
oba obvestila Komisijo, da mu ne bosta 
nasprotovala. Navedeni rok se na pobudo 
Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša 
za dva meseca.

Or. en

Predlog spremembe 348

Predlog uredbe
Člen 86 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Komisija sprejme delegirane akte v 
skladu s členi 17(9), 31(5), 32(5) in 33(6) 
do [šest mesecev pred datumom iz 
člena 91(2)]. Ta rok lahko Komisija 
podaljša za šest mesecev. 
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Or. en

Obrazložitev

Zaradi zagotovitve pravne varnosti se delegirani akti, ki podrobneje določajo zahteve in 
pogoje za pravico do izbrisa in biti pozabljen, obvestila o kršitvah varstva osebnih podatkov 
za nadzorne organe in posameznike, na katere se nanašajo osebni podatki, in ocene učinka o 
varstvu podatkov sprejmejo pravočasno pred začetkom veljavnosti te uredbe.

Predlog spremembe 349

Predlog uredbe
Člen 87 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporablja člen 8 Uredbe (EU) št. 182/2011 
v povezavi s členom 5 navedene uredbe.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Posledična sprememba. Zaradi spremembe ocenjevanja ustreznosti tretjih držav, ki namesto 
na izvedbenem temelji na delegiranem aktu, nujni postopek ni več mogoč. Glej povezan 
predlog spremembe k členu 41(5), ki vsebuje le sklicevanje na člen 87(3).

Predlog spremembe 350

Predlog uredbe
Člen 89 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 89a
Obdelava podatkov s strani institucij, 

organov, uradov in agencij EU
Komisija najpozneje do datuma iz 
člena 91(2) in nemudoma predloži predlog 
za revizijo pravnega okvira, ki se 
uporablja za obdelavo osebnih podatkov s 
strani institucij, organov, uradov in 
agencij Unije, da bi ga uskladila s to 
uredbo in tako zagotovila dosledne in 
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usklajene pravne predpise v zvezi s 
temeljno pravico do varstva osebnih 
podatkov v Evropski uniji.

Or. en

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je zagotoviti usklajenost te uredbe z zakonodajo, ki ureja 
institucije, organe in agencije EU, kot je Uredba (ES) št. 45/2001, ter usklajenost predpisov 
na področju varstva podatkov vseh agencij EU, ki se trenutno razlikujejo, kar ustvarja mozaik 
pravil, zaradi katerega posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, zelo težko 
uveljavljajo svoje pravice. 
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OBRAZLOŽITEV

Uvod

Člen 8 Listine EU o temeljnih pravicah v zvezi s pravico do varstva osebnih podatkov določa 
naslednje: 

1. Vsakdo ima pravico do varstva osebnih podatkov, ki se nanj nanašajo. 
2. Osebni podatki se morajo obdelovati pošteno, za določene namene in na podlagi 

privolitve prizadete osebe ali na drugi legitimni podlagi, določeni z zakonom. Vsakdo 
ima pravico dostopa do podatkov, zbranih o njem, in pravico zahtevati, da se ti podatki 
popravijo.

3. Spoštovanje teh pravil nadzira neodvisen organ.

Od sprejetja Direktive 95/46/ES o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o 
prostem pretoku takih podatkov je na področju varstva podatkov prišlo do velikih sprememb, 
zlasti z ozirom na tehnološki razvoj, povečano zbiranje in obdelavo osebnih podatkov (tudi 
zaradi kazenskega pregona), vključno z mozaikom pravil o varstvu podatkov ter globalizacijo 
trgov in sodelovanjem. 

Poleg tega direktiva ni dosegla ustrezne usklajenosti zaradi različnega izvajanja njenih določb 
v državah članicah. Zaradi tega posamezniki („posamezniki, na katere se nanašajo osebni 
podatki“) vedno težje uveljavljajo pravico do varstva podatkov. 

Poleg tega je to oviralo razvoj enotnega trga, saj so se podjetja (ki upravljajo ali obdelujejo 
osebne podatke, „upravljavci podatkov“) in posamezniki srečevali z razlikami v zahtevah 
glede varstva podatkov. 

Z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe je Unija dobila izrecno pravno podlago za varstvo 
podatkov, ki zajema obdelavo osebnih podatkov v javnem in zasebnem sektorju ter v okviru 
kazenskega pregona (zaradi razpada „stebrne strukture“ EU pred Lizbonsko pogodbo) 
(člen 16(2) PDEU). Komisija sedaj kot pravno podlago za predložitev predlogov za revizijo 
okvira Unije za varstvo podatkov uporablja člen 16(2) PDEU. Komisija predlaga uredbo 
(COM(2012)0011), ki bo nadomestila Direktivo 95/46/ES (poročevalec: Jan Philipp Albrecht, 
Verts/ALE), in direktivo (COM(2012)0010), ki bo nadomestila Okvirni sklep 
Sveta 2008/977/JHA o varstvu osebnih podatkov, ki se obdelujejo za namene preprečevanja, 
odkrivanja, preiskovanja ali pregona kaznivih dejanj (poročevalec: Dimitrios Droutsas, S&D). 
Oba poročevalca podpirata cilj vzpostavitve popolnoma usklajenega, uravnoteženega in 
trdnega okvira z visoko ravnjo zaščite za vse dejavnosti obdelave podatkov v EU.1 Da bi 
dosegli ta cilj, je treba predloge Komisije obravnavati kot en sveženj, ki zahteva usklajene 
zakonodajne pristope za obe besedili.

                                               

1 DT/905569SL.doc.
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Med poročevalci in poročevalci v senci, pripravljavci mnenj in poročevalci odborov za 
mnenje v senci (ITRE, IMCO, JURI, EMPL), predsedstvom Sveta, Komisijo in 
zainteresiranimi stranmi (organi za varstvo podatkov, nacionalnimi organi, sektorjem ter 
organizacijami za državljanske pravice in potrošniškimi organizacijami, akademskimi 
strokovnjaki) so potekale obsežne razprave v zvezi z reformo varstva podatkov, da bi 
zagotovili širšo podporo pristopu Parlamenta. 

29. maja 2012 je odbor LIBE organiziral delavnico za zainteresirane strani. Prav tako je odbor 
LIBE 9. in 10. oktobra 2012 z nacionalnimi parlamenti v območju svobode, varnosti in 
pravice organiziral letno medparlamentarno sejo odborov o svežnju za reformo varstva 
podatkov. V zvezi s svežnjem za reformo varstva podatkov so bili pripravljeni štirje delovni 
dokumenti. 

Stališče o osnutku uredbe o varstvu podatkov 

Predlog Komisije temelji na naslednjih ciljih:
– celovit pristop k varstvu podatkov;
– krepitev pravic posameznikov;
– nadaljnji razvoj razsežnosti notranjega trga in zagotavljanje boljšega izvrševanja pravil o 
varstvu podatkov; ter
– krepitev globalne razsežnosti.

Poročevalec te cilje podpira. Temu ustrezno je predstavljen njegov pristop.

Celovit pristop k varstvu podatkov

Kot navaja delovni dokument z dne 6. julija 20121, poročevalec pozdravlja dejstvo, da se je 
Komisija odločila nadomestiti Direktivo 95/46 z (neposredno veljavno) uredbo; ta uredba bi 
namreč zmanjšala razdrobljenost pristopa k varstvu podatkov med državami članicami. 

Prav tako se strinja s pragmatičnim pristopom, ki ga je izbrala Komisija, in sicer da bi 
državam članicam v skladu z uredbo omogočili ohranitev ali sprejetje specifičnih pravil v 
zvezi z vprašanji, kot so svoboda izražanja, varovanje poslovne skrivnosti, zdravje in 
zaposlovanje (členi 81–85). Posebej opozarjamo na delo Odbora za zaposlovanje in socialne 
zadeve, ki naj bi pripravil mnenje o členu 82.2

Institucije EU ne sodijo v področje uporabe nove uredbe. Vendar bi jih bilo treba vključiti, da 
bi se vzpostavil usklajen in enoten okvir v Uniji. Za to bo potrebna sprememba pravnih 
instrumentov EU, zlasti Uredbe (ES) št. 45/2001, da bo popolnoma skladna s splošno uredbo 
o varstvu podatkov, preden se bo slednja začela izvajati. Poročevalec prav tako meni, da je 
potrebna širša horizontalna razprava o tem, kako se je treba lotiti sedanjega mozaika pravil o 
varstvu podatkov za različne agencije EU (kot sta Europol in Eurojust) in kako zagotoviti 
skladnost s svežnjem za varstvo podatkov (člen 2(b), člen 89a). 

                                               

1 DT/905569SL.doc.
2 PA/918358SL.doc.
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Poročevalec močno obžaluje, da predlog Komisije ne zajema sodelovanja na področju 
kazenskega pregona (v zvezi s katerim je bila predlagana ločena direktiva). To povzroča 
pravno negotovost v zvezi s pravicami in obveznostmi v mejnih primerih, na primer kadar 
organi kazenskega pregona dostopajo do komercialnih podatkov zaradi kazenskega pregona 
in pri prenosih med organi, ki so odgovorni za kazenski pregon, in tistimi, ki niso. Ta 
vprašanja obravnava poročilo o predlagani direktivi, ki predlaga tudi spremembe. Uredba 
določa, da so iz področja uporabe uredbe izključeni le pristojni javni organi za dejavnosti 
kazenskega pregona (razen zasebnih subjektov) in da bi morala veljavna zakonodaja 
predvidevati ustrezne zaščitne ukrepe, ki temeljijo na načelih nujnosti in sorazmernosti 
(člena 2(2)(e) in 21).

Ozemeljski obseg uredbe je pomembna točka za dosledno izvajanje prava EU o varstvu 
podatkov. Poročevalec želi pojasniti, da bi se morala uredba uporabljati tudi za upravljavca, ki 
nima sedeža v Uniji, kadar so postopki obdelave namenjeni nudenju blaga ali storitev 
posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, v Uniji, ne glede na to, ali je za to blago 
ali storitve potrebno plačilo, ali spremljanju takih posameznikov (člen 3(2)). 

Uredba mora biti celovita tudi v smislu zagotavljanja pravne varnosti. Obsežna uporaba 
delegiranih in izvedbenih aktov je v nasprotju s tem ciljem. Zato poročevalec predlaga izbris 
več določb, ki pooblaščajo Komisijo za sprejemanje delegiranih aktov. Vendar je poročevalec 
zato, da bi zagotovil pravno varnost, kjer je to mogoče, nadomestil več aktov z natančnejšim 
besedilom v uredbi (npr. členi 6(1b), 15, 35(10)). V drugih primerih poročevalec predlaga, da 
se Evropskemu odboru za varstvo podatkov zaupa naloga podrobnejše določitve meril in 
zahtev za specifične določbe, namesto da je Komisija pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov. Razlog za to je, da gre v teh primerih za sodelovanje med nacionalnimi nadzornimi 
organi, ki so bolje usposobljeni za določitev načel in praks, ki naj bi se uporabljali (npr. 
členi 23(3), 30(3), 42(3), 44(7), 55(10)).

Krepitev pravic posameznikov

Ker uredba spoštuje temeljno pravico do varstva podatkov, se omejitev področja uporabe, 
zlasti v zvezi z opredelitvijo „osebnih podatkov“, na primer z uvedbo subjektivnih elementov 
v povezavi s prizadevanji, ki bi jih moral upravljavec podatkov vložiti v določitev osebnih 
podatkov, zavrne. Pojem osebnih podatkov dodatno pojasnjujejo objektivna merila (člen 4(1); 
uvodni izjavi 23 in 24). Utemeljene skrbi v zvezi s specifičnimi poslovnimi modeli je mogoče 
obravnavati, ne da bi bile posameznikom kratene temeljne pravice. V zvezi s tem poročevalec 
spodbuja psevdonimno in anonimno uporabo storitev. Za uporabo psevdonimnih podatkov bi 
lahko določili olajšave v zvezi z obveznostmi za upravljavca podatkov (člena 4(2)(a) in 10, 
uvodna izjava 23).

Privolitev mora ostati temeljni kamen pristopa EU k varstvu podatkov, saj lahko tako 
posamezniki kar najbolje nadzorujejo dejavnosti obdelave podatkov. Informacije za 
posameznike, na katere se podatki nanašajo, je treba predstaviti v lahko razumljivi obliki, kot 
so standardizirani logotipi ali ikone (člen 11(2a), (2b)). Tehnični standardi, ki izražajo jasne 
želje posameznika, se lahko štejejo za veljavno obliko posredovanja izrecne privolitve 
(člena 7(2a) in 23). 
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Da bi zagotovili informirano privolitev k dejavnostim profiliranja, morajo te biti opredeljene 
in urejene (členi 4(3b), 14(1)(g), (ga) in (gb), 15(1), 20). Drugi pravni razlogi za obdelavo v 
okviru take privolitve, zlasti „pravni interesi“ posameznika, na katerega se nanašajo osebni 
podatki, morajo biti jasno opredeljeni (predlog spremembe, ki nadomešča člen 6(1)(f) z 
novim členom 6(1a), (1b), (1c)). 

Omejitev namena je bistveni del varstva podatkov, saj varuje posameznike, na katere se 
podatki nanašajo, pred nepredvidljivim podaljšanjem obdelave podatkov. Sprememba namena 
osebnih podatkov po tem, ko so bili zbrani, naj ne bi bila možna le na podlagi pravnega 
interesa upravljavca podatkov. Zato poročevalec predlaga črtanje namesto razširitve 
člena 6(4).

Poročevalec podpira krepitev pravice do dostopa, vključno s pravico do prenosljivosti 
podatkov – možnost prenosa podatkov z ene platforme na drugo. V digitalni dobi lahko 
posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, tudi v vlogi potrošnikov, upravičeno 
pričakujejo, da bodo svoje osebne informacije prejeli v splošno uporabljani elektronski obliki 
(člen 15(2a)). Zato predlaga združitev členov 15 in 18.

Pravica do izbrisa in pravica do popravka ostajata pomembni za posameznike, na katere se 
nanašajo osebni podatki, saj se objavlja vse več informacij, ki lahko imajo znatne posledice. V 
tem okviru je treba obravnavati tudi „pravico biti pozabljen“; predlagani predlogi sprememb 
pojasnjujejo te pravice za digitalno okolje, medtem ko ohranjajo splošno izjemo za svobodo 
izražanja. Kadar se podatki prenesejo na tretje osebe ali se objavijo brez primerne pravne 
podlage, mora prvotni upravljavec podatkov te tretje osebe obvestiti in zagotoviti izbris 
podatkov. Če se je posameznik strinjal z objavo svojih podatkov, potem „pravica biti 
pozabljen“ ni niti pravno upravičena niti realistična (člen 17, uvodna izjava 54). 

Pravica do ugovora proti nadaljnji obdelavi podatkov mora biti vedno brezplačna, 
posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, pa je treba o tej pravici izrecno poučiti 
v jasnem, razumljivem in prilagojenem jeziku (člen 19(2)). Prav tako je treba izboljšati 
možnosti učinkovitega pravnega varstva, tudi prek združenj, ki delujejo v javnem interesu 
(člena 73 in 76).

Nadaljnji razvoj razsežnosti notranjega trga in zagotavljanje boljšega izvrševanja pravil 
o varstvu podatkov

Poročevalec pozdravlja predlagani prehod z zahtev glede obveščanja organov za varstvo 
podatkov na praktično odgovornost in uradne osebe za varstvo podatkov v podjetjih. 
Predlagano uredbo je mogoče poenostaviti z združitvijo pravic do informacij in zahtev glede 
dokumentacije, ki sta dejansko dve plati iste medalje. To bo zmanjšalo upravna bremena za 
upravljavce podatkov in posameznikom olajšalo razumevanje in uveljavljanje njihovih pravic 
(člena 14 in 28). V času računalništva v oblaku prag za obvezno imenovanje uradne osebe za 
varstvo podatkov ne sme temeljiti zgolj na velikosti podjetja, pač pa predvsem na 
pomembnosti obdelave podatkov (vrsta osebnih podatkov, vrsta dejavnosti obdelave in število 
posameznikov, katerih podatki se obdelujejo) (člen 35). Pojasnjeno je, da lahko uradne osebe 
za varstvo podatkov opravljajo funkcijo za skrajšan delovni čas, odvisno od velikosti družbe 
in obsega obdelave podatkov (uvodna izjava 75).



PR\924343SL.doc 209/211 PE501.927v04-00

SL

Vgrajeno in privzeto varstvo podatkov je poželo odobravanje kot temeljna novost, ki jo 
prinaša reforma. To bi zagotovilo, da bi bili dejansko obdelani le podatki, ki so potrebni za 
posamezen namen. Proizvajalci in ponudniki storitev morajo izvajati ustrezne ukrepe. 
Evropskemu odboru za varstvo podatkov je treba zaupati nalogo zagotavljanja nadaljnjih 
smernic (člen 23). Predlogi sprememb v zvezi z ocenami učinka na zasebnost so namenjeni 
podrobnejši določitvi primerov, v katerih je treba izvesti te ocene (člen 33(2)), in elementov, 
ki jih je treba oceniti (člen 33(3)). 

Poročevalec predlaga podaljšanje roka, v katerem je treba o kršitvi varnosti osebnih podatkov 
obvestiti nadzorni organ, in sicer s 24 na 72 ur. Poleg tega je treba posameznike, na katere se 
nanašajo osebni podatki, da bi preprečili njihovo preobremenjenost zaradi obveščanja, 
obveščati le o primerih, v katerih bo kršitev varnosti osebnih podatkov verjetno škodljivo 
vplivala na varstvo njihovih osebnih podatkov ali njihovo zasebnost, na primer v primeru 
kraje ali zlorabe identitete, finančne izgube, fizične škode, hudega poniževanja ali okrnitve 
ugleda. Obvestilo mora vključevati tudi opis kršitve varnosti osebnih podatkov in informacije 
o pravicah, vključno z možnostmi pravnega varstva (člena 31 in 32). V zvezi z obvestili o 
kršitvah, ocenami učinka in pravico do izbrisa in biti pozabljen se predlaga, da Komisija 
sprejme delegirane akte pred začetkom veljavnosti uredbe, da bi se zagotovila pravna varnost 
(člen 86(5a)).

Pravila ravnanja ter potrjevanje in pečati se podpirajo, vendar so potrebne tudi spodbude za 
njihovo uveljavitev in uporabo ter jasnejša pravila o načelih, ki jih morajo vsebovati, in 
posledicah v zvezi z zakonitostjo obdelave podatkov, odgovornostjo in sorodnimi vprašanji. 
Pravila ravnanja, ki jih Komisija razglasi za usklajene z uredbo, podeljujejo izvršljive pravice 
posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki. Mehanizmi potrjevanja morajo določati 
uradni postopek za izdajo in odvzem pečata ter zagotavljati upoštevanje načel varstva 
podatkov in pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki (člena 38 in 39). 

Uredba mora zagotoviti tudi enotni delovni okvir za vse organe za varstvo podatkov. Za 
delovanje organov za varstvo podatkov, ki morajo biti popolnoma neodvisni, je bistvenega 
pomena, da imajo na voljo dovolj sredstev za učinkovito opravljanje nalog (člen 47). Okrepilo 
se bo tudi sodelovanje med organi za varstvo podatkov v okviru Evropskega odbora za 
varstvo podatkov (ki bo nadomestil sedanjo „delovno skupino iz člena 29“). Poročevalec 
meni, da je predvideni mehanizem za sodelovanje in skladnost med nacionalnimi organi za 
varstvo podatkov velik korak v smeri doslednega izvajanja zakonodaje o varstvu podatkov v 
vsej EU. Vendar model, ki ga je predlagala Komisija, ne zagotavlja potrebne neodvisnosti 
organov za varstvo podatkov. Po oceni različnih možnosti je bil predlagan nadomestni 
mehanizem, ki ohranja zamisel o vodilnem organu za varstvo podatkov, vendar se za 
zagotovitev skladnosti opira tudi na tesno sodelovanje med organi za varstvo podatkov 
(člena 51, 55a). Organ za varstvo podatkov je načeloma pristojen za nadzor postopkov 
obdelave, ki se izvajajo na njegovem ozemlju ali vplivajo na posameznike, na katere se 
nanašajo osebni podatki in ki živijo na njegovem ozemlju. V primeru dejavnosti obdelave 
upravljavca ali obdelovalca s sedežem v več kot eni državi članici ali dejavnosti, ki vplivajo 
na posameznike, na katere se nanašajo osebni podatki, v več državah članicah, bo organ za 
varstvo podatkov glavnega sedeža vodilni organ, ki bo deloval kot enotna kontaktna točka za 
upravljavca ali obdelovalca (vse na enem mestu). Vodilni organ zagotovi usklajenost s 
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sodelujočimi organi in se pred sprejetjem ukrepa posvetuje z drugimi organi. V nejasnih 
primerih ali v primerih, ko se organi za varstvo podatkov ne strinjajo, vodilni organ imenuje 
Evropski odbor za varstvo podatkov. Če se organ za varstvo podatkov, ki sodeluje pri 
primeru, ne strinja z osnutkom ukrepa, ki ga je predlagal vodilni organ, Evropski odbor za 
varstvo podatkov izda mnenje. Če vodilni organ ne namerava upoštevati tega mnenja, o tem 
obvesti Evropski odbor za varstvo podatkov in predloži obrazloženo mnenje. Evropski odbor 
za varstvo podatkov lahko s kvalificirano večino sprejme končni sklep, ki je pravno zavezujoč 
za nadzorni organ. Ta sklep je mogoče sodno presojati (členi 45a, 55, 58). Prav tako lahko 
Komisija ta sklep izpodbija pred Sodiščem Evropske unije in zahteva ukinitev ukrepa 
(člen 61a). 

Poročevalec podpira krepitev organov za varstvo podatkov v zvezi z preiskovalnimi 
pooblastili in sankcijami. Vendar je bil predlog Komisije preveč predpisovalen. Poročevalec 
predlaga poenostavljen režim, ki organom za varstvo podatkov zagotavlja večjo diskretnost, 
hkrati pa Evropskemu odboru za varstvo podatkov daje nalogo zagotavljanja doslednosti 
izvrševanja (členi 52, 53, 78, 79). Pojasnjen je tudi sistem sankcij, in sicer z vključitvijo več 
meril, ki jih je treba upoštevati pri določanju višine denarne kazni, ki jo lahko naloži organ za 
varstvo podatkov. 

Krepitev globalne razsežnosti

Tako kot doslej se ohrani pristojnost Komisije za sprejemanje sklepov, s katerimi priznava 
ustreznost ali neustreznost tretje države, ozemlja tretje države in mednarodnih organizacij. 
Vendar poročevalec zavrača predlagano novo možnost priznavanja ustreznosti sektorjev v 
tretjih državah, saj bi povečala pravno negotovost in ovirala uresničevanje cilja Unije glede 
uravnoteženega in skladnega mednarodnega okvira za varstvo podatkov. Merila za 
ocenjevanje ustreznosti tretje države so bila okrepljena (člen 41(2)). Prav tako je bilo 
predlagano, da se ugotovitev Komisije glede ustreznosti predstavi v delegiranem namesto v 
izvedbenem aktu, tako da bi lahko Svet in Parlament uveljavljala pravico do nadzora 
(člen 41(3) in (5)).

Kadar ni bil sprejet sklep o ustreznosti, v katerem bi bilo določeno ustrezno varstvo in zaščitni 
ukrepi, mora upravljavec ali obdelovalec izvesti ustrezne zaščitne ukrepe, kot so zavezujoča 
poslovna pravila in standardna določila o varstvu podatkov, ki jih sprejme Komisija ali 
nadzorni organ. Predloga sprememb k členoma 41(1a) in 42 pojasnjujeta in natančneje 
opredeljujeta bistvene zaščitne ukrepe, ki jih morajo vsebovati ti instrumenti. 

Predlagan je bil nov člen 43a za obravnavanje vprašanja v zvezi z zahtevki za dostop javnih 
organov ali sodišč v tretjih državah do osebnih podatkov, ki so shranjeni in obdelani v EU. 
Prenos lahko organ za varstvo podatkov odobri le, ko potrdi njegovo skladnost z uredbo in 
zlasti s členom 44(1)(d) ali (e). To vprašanje bo postalo še pomembnejše z razvojem 
računalništva v oblaku, zato ga je treba obravnavati v tej uredbi. 

Povzetek

Poročevalec podpira cilj krepitve pravice do varstva osebnih podatkov, pri čemer je treba 
zagotoviti tudi enotni pravni okvir in zmanjšati upravna bremena za upravljavce podatkov. 
Predlaga čim večjo omejitev vloge Komisije pri izvajanju s pojasnitvijo bistvenih elementov v 
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besedilu same uredbe in prepustitvijo praktičnega izvajanja mehanizmu za sodelovanje 
organov za varstvo podatkov. Predlaga nadaljnjo krepitev uporabe tehnoloških ukrepov za 
varstvo osebnih podatkov in zagotavljanje skladnosti, skupaj s spodbudami za upravljavce 
podatkov, ko uporabljajo te ukrepe. V skladu s pristopom odgovornosti se krepi vloga uradnih 
oseb za varstvo podatkov v podjetjih, zmanjšuje pa potreba po predhodnem posvetovanju z 
nadzornimi organi. Institucije, organe in agencije Unije je treba v srednjeročnem smislu 
postaviti v isti regulativni okvir. Če bodo lahko Parlament, Svet in Komisija te elemente 
podprli, bo novi pravni okvir za varstvo podatkov zagotovil izboljšanje tako za posameznike 
kot za upravljavce podatkov in bo pripravljen na izzive prihodnjih let.

V okviru obsežnega dela v sodelovanju s poročevalci v senci vseh političnih skupin in 
pripravljavci mnenj je poročevalec pripravil obsežen sklop predlogov sprememb, ki izražajo 
razprave med sodelujočimi kolegi. To poročilo predstavlja več kompromisov, zlasti v zvezi z 
načeli, pravnimi razlogi za obdelavo osebnih podatkov, pravicami posameznikov, na katere se 
nanašajo osebni podatki, določbami za upravljavce in obdelovalce, mehanizmom za skladnost 
in sankcijami. Poročevalec pričakuje, da bo njegov predlog dobra podlaga za hitro doseganje 
soglasja v Evropskem parlamentu in pogajanja s Svetom v času irskega predsedstva.


