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22.3.2021 B9-0211/11

Predlog spremembe 11
Axel Voss, Jeroen Lenaers
v imenu skupine PPE

Predlog resolucije B9-0211/2021
Juan Fernando López Aguilar
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Poročilo Komisije o oceni izvajanja Splošne uredbe o varstvu podatkov dve leti po začetku 
uporabe

Predlog resolucije
Odstavek 34

Predlog resolucije Predlog spremembe

34. poziva organe za varstvo podatkov 
in Komisijo, naj v skladu s sodno prakso 
Sodišča Evropske unije sistematično 
ocenjujejo, ali se pravila o varstvu 
podatkov v tretjih državah uporabljajo v 
praksi;

34. poziva organe za varstvo podatkov 
in Komisijo, naj v skladu s sodno prakso 
Sodišča Evropske unije sistematično 
ocenjujejo, ali se pravila o varstvu 
podatkov v tretjih državah uporabljajo v 
praksi; opozarja, da nekatera podjetja 
izkoriščajo nižje ravni varstva podatkov v 
nekaterih tretjih državah za usposabljanje 
svoje umetne inteligence ali preizkušanje 
svojih novih poslovnih modelov, ki 
temeljijo na podatkih, brez vsakršnih 
omejitev, da bi napredovala v tehničnem 
smislu in nazadnje pridobila tržne deleže v 
Evropi;
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22.3.2021 B9-0211/12

Predlog spremembe 12
Axel Voss, Jeroen Lenaers
v imenu skupine PPE

Predlog resolucije B9-0211/2021
Juan Fernando López Aguilar
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Poročilo Komisije o oceni izvajanja Splošne uredbe o varstvu podatkov dve leti po začetku 
uporabe

Predlog resolucije
Odstavek 35

Predlog resolucije Predlog spremembe

35. poziva Komisijo, naj brez 
nepotrebnega odlašanja objavi pregled 
sklepov o ustreznosti, sprejetih v skladu z 
direktivo iz leta 1995; poudarja, da se za 
mednarodne prenose podatkov v primerih, 
ko sklep o ustreznosti ni na voljo, 
najpogosteje uporabljajo standardne 
pogodbene klavzule; ugotavlja, da je 
Sodišče potrdilo veljavnost Sklepa 2010/87 
o standardnih pogodbenih klavzulah7, 
hkrati pa zahtevalo oceno ravni varstva 
podatkov, prenesenih v tretjo državo, in 
ustreznih vidikov pravnega sistema te tretje 
države v zvezi z dostopom javnih organov 
do prenesenih osebnih podatkov; poziva 
Komisijo, naj pospeši svoje delo v zvezi s 
posodobljenimi standardnimi pogodbenimi 
klavzulami za mednarodne prenose 
podatkov, da zagotovi enake konkurenčne 
pogoje za mala in srednja podjetja (MSP) 
na mednarodni ravni; pozdravlja dejstvo, 
da je Komisija objavila osnutek 
standardnih pogodbenih klavzul in da je 
njen cilj, da postanejo uporabnikom 
prijaznejše in da se odpravijo ugotovljene 
pomanjkljivosti sedanjih standardov;

______________
7 Sklep Komisije 2010/87/EU z dne 
5. februarja 2010 o standardnih 
pogodbenih klavzulah za prenos osebnih 

35. poziva Komisijo, naj brez 
nepotrebnega odlašanja objavi pregled 
sklepov o ustreznosti, sprejetih v skladu z 
direktivo iz leta 1995; poudarja, da se za 
mednarodne prenose podatkov v primerih, 
ko sklep o ustreznosti ni na voljo, 
najpogosteje uporabljajo standardne 
pogodbene klavzule; ugotavlja, da je 
Sodišče potrdilo veljavnost Sklepa 2010/87 
o standardnih pogodbenih klavzulah7, 
hkrati pa zahtevalo oceno ravni varstva 
podatkov, prenesenih v tretjo državo, in 
ustreznih vidikov pravnega sistema te tretje 
države v zvezi z dostopom javnih organov 
do prenesenih osebnih podatkov; poziva 
Komisijo, naj pospeši svoje delo v zvezi s 
posodobljenimi standardnimi pogodbenimi 
klavzulami za mednarodne prenose 
podatkov, da zagotovi enake konkurenčne 
pogoje za mala in srednja podjetja (MSP) 
na mednarodni ravni; pozdravlja dejstvo, 
da je Komisija objavila osnutek 
standardnih pogodbenih klavzul in da je 
njen cilj, da postanejo uporabnikom 
prijaznejše in da se odpravijo ugotovljene 
pomanjkljivosti sedanjih standardov; 
opozarja, da osnutek smernic Evropskega 
odbora za varstvo podatkov ni skladen niti 
s pristopom na podlagi tveganja iz splošne 
uredbe o varstvu podatkov niti s sodbo 
Sodišča Evropske unije, in poudarja, da 
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podatkov obdelovalcem s sedežem v tretjih 
državah v skladu z Direktivo Evropskega 
parlamenta in Sveta 95/46/ES, kot je bil 
spremenjen z Izvedbenim sklepom 
Komisije (EU) 2016/2297 z dne 
16. decembra 2016 (UL L 344, 17.12.2016, 
str. 100).

zahteva po šifriranju vseh podatkov pred 
njihovim prenosom iz EU v praksi ni 
izvedljiva;
______________
7 Sklep Komisije 2010/87/EU z dne 
5. februarja 2010 o standardnih 
pogodbenih klavzulah za prenos osebnih 
podatkov obdelovalcem s sedežem v tretjih 
državah v skladu z Direktivo Evropskega 
parlamenta in Sveta 95/46/ES, kot je bil 
spremenjen z Izvedbenim sklepom 
Komisije (EU) 2016/2297 z dne 
16. decembra 2016 (UL L 344, 17.12.2016, 
str. 100).

Or. en
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22.3.2021 B9-0211/13

Predlog spremembe 13
Axel Voss, Jeroen Lenaers
v imenu skupine PPE

Predlog resolucije B9-0211/2021
Juan Fernando López Aguilar
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Poročilo Komisije o oceni izvajanja Splošne uredbe o varstvu podatkov dve leti po začetku 
uporabe

Predlog resolucije
Odstavek 36

Predlog resolucije Predlog spremembe

36. opozarja na smernice Evropskega 
odbora za varstvo podatkov št. 1/2019 o 
kodeksih ravnanja in organih za 
spremljanje v skladu z Uredbo 2016/679; 
priznava, da se ta instrument trenutno 
premalo uporablja kljub zagotavljanju 
skladnosti s splošno uredbo o varstvu 
podatkov, kadar se uporablja skupaj z 
zavezujočimi in izvršljivimi zavezami 
upravljavca ali obdelovalca v tretji državi, 
da bo uporabil ustrezne zaščitne ukrepe; 
poudarja potencial tega instrumenta za 
boljšo podporo MSP ter zagotavljanje 
večje pravne varnosti v okviru 
mednarodnih prenosov podatkov med 
različnimi sektorji;

36. želi spomniti, da zavezujoča 
poslovna pravila in mehanizmi 
potrjevanja, skupaj z zavezujočimi in 
izvršljivimi zavezami upravljavca ali 
obdelovalca v tretji državi, da bo uporabil 
ustrezne zaščitne ukrepe in kodekse 
ravnanja, omogočajo tudi mednarodne 
prenose podatkov, hkrati pa zagotavljajo 
skladnost s standardi iz splošne uredbe o 
varstvu podatkov; opozarja na smernice 
Evropskega odbora za varstvo podatkov št. 
1/2019 o kodeksih ravnanja in organih za 
spremljanje v skladu z Uredbo 2016/679; 
priznava, da se ta instrument trenutno 
premalo uporablja kljub zagotavljanju 
skladnosti s splošno uredbo o varstvu 
podatkov, kadar se uporablja skupaj z 
zavezujočimi in izvršljivimi zavezami 
upravljavca ali obdelovalca v tretji državi, 
da bo uporabil ustrezne zaščitne ukrepe; 
poudarja potencial tega instrumenta za 
boljšo podporo MSP ter zagotavljanje 
večje pravne varnosti v okviru 
mednarodnih prenosov podatkov med 
različnimi sektorji; poudarja, da je 
omejitev v zvezi z oblikovanjem in 
izvajanjem zavezujočih poslovnih pravil, 
kot je določena v delovnem dokumentu 
št. 29 o zavezujočih poslovnih pravilih1a, 
prestroga in preozka za digitalno 
področje;
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______________________
1a Delovni dokument o določitvi postopka 
sodelovanja za odobritev „zavezujočih 
poslovnih pravil“ za upravljavce in 
obdelovalce v skladu s Splošno uredbo o 
varstvu podatkov, ki ga je Delovna 
skupina za varstvo podatkov iz člena 29 
sprejela 11. aprila 2018.

Or. en


