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KRATKA OBRAZLOŽITEV 

Varstvo temeljnih pravic in svoboščin, zlasti pravice do spoštovanja zasebnega življenja, 

zaupnosti komunikacij in varstva osebnih podatkov v sektorju elektronskih komunikacij, je 

eden od glavnih stebrov strategije za enotni digitalni trg in zagotavlja prost pretok 

elektronskih komunikacijskih podatkov, opreme in storitev v Uniji, da bi se zagotovili enaki 

konkurenčni pogoji za vse udeležence na trgu.  

Komisija želi s svojim predlogom uredbe uresničiti te cilje, in sicer s pregledom direktive o 

zasebnosti in elektronskih komunikacijah. Pred začetkom veljavnosti Uredbe (EU) 2016/679 

o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov 

(Splošna uredba o varstvu podatkov) je treba zagotoviti skladnost med različnimi pravnimi 

instrumenti, ki obravnavajo osebne podatke v digitalnem okolju, da bi okrepili zaupanje v 

digitalne storitve in varnost na enotnem digitalnem trgu.  

Pripravljavka mnenja pozdravlja predlog kot pomemben del strategije za enotni digitalni trg, a 

meni, da so potrebne različne spremembe, da bi dosegli njene glavne cilje. 

Za začetek meni, da bi moral predlog samo pojasniti določbe splošne uredbe o varstvu 

podatkov in zapolniti regulativne vrzeli, kjer obstajajo, ne bi pa smel posegate globlje od 

določb splošne uredbe o varstvu podatkov ter tako ustvariti dodatne ovire in bremena. 

Predlog bi moral torej olajšati in podpirati poslovne in družabne spletne dejavnosti, medtem 

ko bi moral zakonodajni okvir na tem področju omogočiti in zagotoviti ustrezno poslovno 

okolje za razvoj novih izdelkov in storitev, da bi povečali konkurenčnost ter omogočili boljši 

dostop do storitev in več izbire za potrošnike.  

Pretirano urejanje s predpisi in zapleteni postopki, ki ovirajo razvoj enotnega digitalnega trga 

ter zadovoljevanje potreb končnih uporabnikov, bi imeli povsem nasprotni učinek in bi bili 

obremenjujoči za evropske potrošnike in podjetja. V središču tega predloga bi zato moralo biti 

potrošniku prijazno digitalno okolje, da bi se zagotovila ozaveščena izbira nastavitev 

zasebnosti. 

Za dosego tega cilja pripravljavka mnenja v več predlogih sprememb obravnava med drugim 

ohlapno omembo komunikacij stroj–stroj in nejasen obseg izjem za korporacijska omrežja. 

Poleg tega meni, da so spremembe potrebne zaradi večje prožnosti glede obdelave podatkov, 

ki je dovoljena na podlagi privolitve. 

K členu 3 o ozemeljski veljavnosti in predstavniku predlaga spremembo, da bi preprečili 

podvajanje predpisov. Splošna uredba o varstvu podatkov določa obveznost ponudnikov 

elektronskih komunikacijskih storitev, ki nimajo sedeža v Uniji, da določijo predstavnika. 

Glede člena 4, ki vsebuje opredelitve pojmov, pripravljavka mnenja predlaga uskladitev 

uredbe s predlagano direktivo o ustanovitvi evropskega zakonika o elektronskih 

komunikacijah, da bi zagotovili dosledno obravnavanje „pomožnih storitev“ v vseh pravnih 

instrumentih strategije za enotni digitalni trg.   

Glede člena 5 o zaupnosti elektronskih komunikacijskih podatkov meni, da je obdelava 

podatkov obširno obravnavana v členu 6 predloga uredbe, pa tudi v splošni uredbi o varstvu 

podatkov.  

Glede člena 6 o dovoljeni obdelavi elektronskih komunikacijskih podatkov, metapodatkov in 

vsebin meni, da je treba besedilo poenostaviti. Pripravljavka mnenja meni, da bi morala biti 

dovoljena obdelava predhodno zbranih podatkov za združljive namene, kot je razvoj storitev, 

ki na koncu zagotovijo dodano vrednost za končne uporabnike in njihovo uporabniško 
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izkušnjo, javne organe in podjetja. 

Predlaga črtanje člena 7, saj sta shranjevanje in kasnejša uporaba komunikacijskih podatkov 

fizičnih oseb zajeta v splošni uredbi o varstvu podatkov. Predlagani člen 7 bi zahteval 

takojšnji izbris komunikacijskih podatkov po prenosu z le nekaj omejenimi izjemami. Zaradi 

pojava digitalnih komunikacij, ki uporabljajo besedilne, avdio in video komponente, morajo 

ponudniki storitev pogosto shraniti vsebino sporočil za kasnejšo uporabo, med drugim da 

uporabnikom omogočijo dostop do starejših komunikacij in sporočil. Za tovrstno prakso se že 

uporabljajo omejitve iz splošne uredbe o varstvu podatkov v zvezi s hrambo in kasnejšo 

uporabo osebnih podatkov končnih uporabnikov.  

V členu 10 pripravljavka mnenja nasprotuje obvezni izbiri, podpira pa odprt sistem, ki 

omogoča izbiro in poenostavi izkušnje končnih uporabnikov. Svoboda izbire bi morala biti 

vedno zagotovljena, ne sme pa biti obvezna. V zvezi s členom 11 o omejitvah predlaga nekaj 

sprememb za pojasnitev odgovornosti in obveznosti ponudnikov.  

Glede člena 15 meni, da so ponudniki elektronskih storitev v najboljšem položaju za 

pridobitev privolitve končnih uporabnikov za vključitev njihovih osebnih podatkov v javne 

direktorije. Glede člena 16 meni, da imata predlagana ukrepa različen namen. Medtem ko je 

treba predložiti podatke o identiteti priključka, pa bi lahko obveznost, da prikažejo predpono, 

pomenila nesorazmerne dodatne stroške za pravne in fizične osebe, zlasti za mikro in 

zagonska podjetja.  

Glede člena 17 na koncu meni, da je v interesu končnih uporabnikov, da so opozorjeni o 

možnih resnih varnostih tveganjih, zlasti glede na povečano globalno kibernetsko ogroženost. 

PREDLOGI SPREMEMB 

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za državljanske svoboščine, 

pravosodje in notranje zadeve kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb: 

 

Predlog spremembe  1 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) Vsebina elektronskih komunikacij 

lahko razkrije zelo občutljive informacije o 

posameznikih, ki sodelujejo v 

komunikaciji, in sicer od osebnih izkušenj 

in čustev do zdravstvenega stanja, spolne 

usmerjenosti in političnih stališč, njihovo 

razkritje pa bi lahko povzročilo osebno in 

družbeno škodo, gospodarsko izgubo ali 

zadrego. Podobno lahko tudi metapodatki 

iz elektronske komunikacije razkrijejo zelo 

občutljive in osebne podatke. Ti 

(2) Vsebina elektronskih komunikacij 

lahko razkrije zelo občutljive informacije o 

posameznikih, ki sodelujejo v 

komunikaciji. Podobno lahko tudi 

metapodatki iz elektronske komunikacije 

razkrijejo zelo občutljive in osebne 

podatke. Ti metapodatki vključujejo 

klicane številke, obiskana spletišča, 

geografsko lokacijo, čas, datum in trajanje 

klica posameznika itd., kar omogoča 

ugotovitve glede zasebnih življenj oseb, ki 
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metapodatki vključujejo klicane številke, 

obiskana spletišča, geografsko lokacijo, 

čas, datum in trajanje klica posameznika 

itd., kar omogoča natančne ugotovitve 

glede zasebnih življenj oseb, ki sodelujejo 

v elektronski komunikaciji, kot so njihovi 

socialni odnosi, njihove vsakodnevne 

navade in dejavnosti, njihovi interesi, 

okusi itd. 

sodelujejo v elektronski komunikaciji. 

Varstvo zaupnosti komunikacij je tudi 

bistven pogoj za spoštovanje drugih 

povezanih temeljnih pravic in svoboščin, 

kot je varstvo svobode misli, vesti in 

veroizpovedi, svobode zbiranja ter svobode 

izražanja in obveščanja. 

 

Predlog spremembe  2 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(6) Načela in glavne določbe Direktive 

2002/58/ES Evropskega parlamenta in 

Sveta5 so na splošno trdne, vendar 

navedena direktiva ni popolnoma dohajala 

razvoja tehnološke in tržne resničnosti, 

zaradi česar zaščita zasebnosti in zaupnosti 

v zvezi z elektronskimi komunikacijami ni 

bila dosledna ali dovolj učinkovita. Te 

spremembe vključujejo vstop na trg 

elektronskih komunikacijskih storitev, ki z 

vidika potrošnika nadomestijo 

tradicionalne storitve, ni pa jim treba 

upoštevati istega sklopa predpisov. Druga 

sprememba se nanaša na nove tehnike, ki 

omogočajo sledenje spletnemu vedenju 

končnih uporabnikov in niso zajete v 

Direktivi 2002/58/ES. Direktivo 

2002/58/ES bi zato bilo treba razveljaviti 

in jo nadomestiti s to uredbo. 

(6) Načela in glavne določbe Direktive 

2002/58/ES Evropskega parlamenta in 

Sveta5 so na splošno trdne, vendar 

navedena direktiva ni popolnoma dohajala 

razvoja tehnološke in tržne resničnosti, 

zaradi česar izvajanje varstva zasebnosti in 

zaupnosti v zvezi z elektronskimi 

komunikacijami ni bilo dovolj jasno in 

dosledno. Te spremembe vključujejo vstop 

na trg elektronskih komunikacijskih 

storitev, ki z vidika potrošnika nadomestijo 

tradicionalne storitve, ni pa jim treba 

upoštevati istega sklopa predpisov. Druga 

sprememba se nanaša na nove tehnike, ki 

omogočajo sledenje spletnemu vedenju 

končnih uporabnikov in niso zajete v 

Direktivi 2002/58/ES. Direktivo 

2002/58/ES bi zato bilo treba razveljaviti 

in jo nadomestiti s to uredbo. 

__________________ __________________ 

5 Direktiva 2002/58/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o 

obdelavi osebnih podatkov in varstvu 

zasebnosti na področju elektronskih 

komunikacij (Direktiva o zasebnosti in 

elektronskih komunikacijah) (UL L 201, 

31.7.2002, str. 37). 

5 Direktiva 2002/58/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o 

obdelavi osebnih podatkov in varstvu 

zasebnosti na področju elektronskih 

komunikacij (Direktiva o zasebnosti in 

elektronskih komunikacijah) (UL L 201, 

31.7.2002, str. 37). 
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Predlog spremembe  3 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 8 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(8) Ta uredba bi se morala uporabljati 

za ponudnike elektronskih komunikacijskih 

storitev, ponudnike javno dostopnih 

direktorijev in ponudnike programske 

opreme, ki omogoča elektronsko 

komunikacijo, vključno s pridobivanjem in 

navedbo informacij na internetu. Ta uredba 

bi se morala uporabljati tudi za fizične in 

pravne osebe, ki elektronske 

komunikacijske storitve uporabljajo za 

pošiljanje komercialnih sporočil za 

namene neposrednega trženja ali zbiranje 

informacij v zvezi s terminalsko opremo 

končnih uporabnikov oziroma informacij, 

ki so na njej shranjene. 

(8) Ta uredba bi se morala uporabljati 

za ponudnike elektronskih komunikacijskih 

storitev, ponudnike javno dostopnih 

direktorijev in ponudnike programske 

opreme, ki omogoča elektronsko 

komunikacijo, vključno s pridobivanjem in 

navedbo informacij na internetu. Ta uredba 

bi se morala uporabljati tudi za fizične in 

pravne osebe, ki elektronske 

komunikacijske storitve uporabljajo za 

pošiljanje sporočil za namene 

neposrednega trženja ali zbiranje 

informacij v zvezi s terminalsko opremo 

končnih uporabnikov oziroma informacij, 

ki so na njej shranjene. 

 

Predlog spremembe  4 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 11 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(11) Storitve, ki se uporabljajo za 

komunikacijo, in tehnična sredstva za 

njihovo opravljanje so se precej razvili. 

Končni uporabniki tradicionalne storitve 

prenosa govorne telefonije, kratkih sporočil 

(SMS) in elektronske pošte vse bolj 

nadomeščajo s funkcionalno 

enakovrednimi spletnimi storitvami, kot so 

govor po IP (VoIP), neposredno sporočanje 

in spletna elektronska pošta. Da se 

zagotovi učinkovito in enakovredno 

varstvo končnih uporabnikov pri uporabi 

funkcionalno enakovrednih storitev, ta 

uredba uporablja opredelitev elektronskih 

komunikacijskih storitev iz [Direktive 

Evropskega parlamenta in Sveta o 

Evropskem zakoniku o elektronskih 

komunikacijah24]. Ta opredelitev ne 

(11) Storitve, ki se uporabljajo za 

komunikacijo, in tehnična sredstva za 

njihovo opravljanje so se precej razvili. 

Končni uporabniki tradicionalne storitve 

prenosa govorne telefonije, kratkih sporočil 

(SMS) in elektronske pošte vse bolj 

nadomeščajo s funkcionalno 

enakovrednimi spletnimi storitvami, kot so 

govor po IP (VoIP), neposredno sporočanje 

in spletna elektronska pošta. Namen te 

uredbe je zagotoviti učinkovito in 

enakovredno varstvo končnih uporabnikov 

pri uporabi funkcionalno enakovrednih 

storitev, da bi se zagotovila zaupnost 

njihovih komunikacij ne glede na izbrani 

tehnološki medij. Ta uredba uporablja 

opredelitev elektronskih komunikacijskih 

storitev iz [Direktive Evropskega 
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zajema le storitev dostopa do interneta in 

storitev, ki v celoti ali delno obsegajo 

prenos signalov, ampak tudi medosebne 

komunikacijske storitve, ki so lahko na 

podlagi številke ali ne, kot so na primer 

govor po IP (VoIP), takojšnje sporočanje in 

spletna elektronska pošta. Varstvo 

zaupnosti komunikacij je bistveno tudi, kar 

zadeva medosebne komunikacijske 

storitve, ki so pomožne ob drugi storitvi; 

zato bi morale biti take vrste storitev, ki 

omogočajo tudi komunikacijo, zajete v tej 

uredbi. 

parlamenta in Sveta o Evropskem zakoniku 

o elektronskih komunikacijah24]. Ta 

opredelitev ne zajema le storitev dostopa 

do interneta in storitev, ki v celoti ali delno 

obsegajo prenos signalov, ampak tudi 

medosebne komunikacijske storitve, ki so 

lahko na podlagi številke ali ne, kot so na 

primer govor po IP (VoIP), takojšnje 

sporočanje in spletna elektronska pošta. 

Varstvo zaupnosti komunikacij je bistveno 

tudi, kar zadeva medosebne 

komunikacijske storitve, ki so pomožne ob 

drugi storitvi; zato bi morale biti take vrste 

storitev, ki omogočajo tudi komunikacijo, 

zajete v tej uredbi. 

__________________ __________________ 

24 Predlog Komisije za Direktivo 

Evropskega parlamenta in Sveta o 

Evropskem zakoniku o elektronskih 

komunikacijah (Prenovitev) 

(COM/2016/0590 final – 2016/0288 

(COD)). 

24 Predlog Komisije za Direktivo 

Evropskega parlamenta in Sveta o 

Evropskem zakoniku o elektronskih 

komunikacijah (Prenovitev) 

(COM/2016/0590 final – 2016/0288 

(COD)). 

 

Predlog spremembe  5 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 12 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(12) Povezane naprave in stroji vse bolj 

komunicirajo med sabo prek elektronskih 

komunikacijskih omrežij (internet stvari). 

Prenos komunikacij stroj-stroj vključuje 

prenos signalov prek omrežja in zato 

običajno pomeni storitev elektronskih 

komunikacij. Da se zagotovi popolno 

varstvo pravice do zasebnosti in do 

zaupnosti komunikacij ter spodbuja 

zanesljiv in varen internet stvari na 

enotnem digitalnem trgu, je treba pojasniti, 

da bi se morala ta uredba uporabljati za 

prenos komunikacij stroj-stroj. Načelo 

zaupnosti v tej uredbi bi se torej moralo 

uporabljati tudi za prenos komunikacij 

stroj-stroj. Posebni zaščitni ukrepi bi se 

lahko sprejeli tudi na podlagi sektorske 

(12) Povezane naprave in stroji vse bolj 

komunicirajo med sabo prek elektronskih 

komunikacijskih omrežij (internet stvari). 

Prenos komunikacij stroj-stroj vključuje 

prenos signalov prek omrežja in zato 

običajno pomeni storitev elektronskih 

komunikacij. Da se zagotovi popolno 

varstvo pravice do zasebnosti in do 

zaupnosti komunikacij ter spodbuja 

zanesljiv in varen internet stvari na 

enotnem digitalnem trgu, je treba pojasniti, 

da bi se morala ta uredba uporabljati za 

prenos komunikacij stroj-stroj. Kljub temu 

pa se v okviru avtomatiziranih 

oskrbovalnih verig in v drugih 

proizvodnih ali industrijskih okvirih, kjer 

komunikacija med zadevnimi stroji ni 



 

PE604.857v03-00 8/49 AD\1136169SL.docx 

SL 

zakonodaje, kot na primer Direktive 

2014/53/EU. 

medosebna in ne vključuje fizičnih oseb, 

ta uredba ne bi smela uporabljati. 

 

Predlog spremembe  6 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 13 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(13) Razvoj hitrih in učinkovitih 

brezžičnih tehnologij je javnosti omogočil 

vse večjo razpoložljivost dostopa do 

interneta prek brezžičnih omrežij, 

dostopnih vsem v javnih in polzasebnih 

prostorih, kot so „dostopne točke“, 

nameščene na različnih krajih v mestu, 

veleblagovnicah, nakupovalnih središčih in 

bolnišnicah. Če se navedena 

komunikacijska omrežja zagotavljajo 

neopredeljeni skupini končnih 

uporabnikov, bi morala biti zaupnost 

komunikacij, ki se prenašajo prek takih 

omrežij, zaščitena. Dejstvo, da je lahko 

brezžična storitev elektronskih 

komunikacij pomožna ob drugih 

storitvah, ne bi smelo ovirati zagotavljanja 

varstva zaupnosti podatkov v zvezi s 

komunikacijami in uporabe te uredbe. 

Zato bi se morala ta uredba uporabljati za 

elektronske komunikacijske podatke, pri 

katerih se uporabljajo storitve 

elektronskih komunikacij in javna 

komunikacijska omrežja. Nasprotno se ta 

uredba ne bi smela uporabljati za zaprte 

skupine končnih uporabnikov, kot so 

korporacijska omrežja, dostop do katerih je 

omejen na člane korporacije. 

(13) Razvoj hitrih in učinkovitih brezžičnih 

tehnologij je javnosti omogočil vse večjo 

razpoložljivost dostopa do interneta prek 

brezžičnih omrežij, dostopnih vsem v 

javnih in polzasebnih prostorih, kot so 

„dostopne točke“, nameščene na različnih 

krajih v mestu, veleblagovnicah, 

nakupovalnih središčih in bolnišnicah. Če 

se navedena komunikacijska omrežja 

zagotavljajo neopredeljeni skupini končnih 

uporabnikov, bi morala biti zaupnost 

komunikacij, ki se prenašajo prek takih 

omrežij, zaščitena. Zato bi se morala ta 

uredba uporabljati za elektronske 

komunikacijske podatke, pri katerih se 

uporabljajo storitve elektronskih 

komunikacij za splošno javnost in javna 

komunikacijska omrežja. Poleg tega bi se 

morala ta uredba uporabljati tudi za 

zaprte profile in skupine v družbenih 

medijih, ki jih je uporabnik omejil ali 

opredelil kot zasebne. Ta uredba se ne bi 

smela uporabljati za druge zaprte skupine, 

kot so korporacijska omrežja, pri katerih je 

dostop omejen na člane korporacije. 

Takšna omrežja so na voljo določeni 

skupini končnih uporabnikov. Toda tudi 

če zadevno omrežje uporablja 

neopredeljena skupina končnih 

uporabnikov v okviru dejavnosti 

opredeljene skupine končnih 

uporabnikov, to ne bi smelo nujno 

pomeniti, da se jih obravnava znotraj 

področja uporabe ratione materiae te 

uredbe. Tako na primer platforma za 

sodelovanje podjetja, ki jo uporabljajo 

predvsem njegovi zaposleni in ki tretjim 

stranem omogoča, da se vključujejo ali 
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drugače sodelujejo v delovnem okolju 

podjetja, ne bi smela biti zajeta. Sama 

zahteva za geslo se ne bi smela 

obravnavati kot omogočanje dostopa do 

zaprte skupine končnih uporabnikov, če 

se dostop zagotavlja nedoločeni skupini 

končnih uporabnikov. 

 

Predlog spremembe  7 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 16 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(16) Prepoved shranjevanja komunikacij 

ni namenjena temu, da se prepove vsako 

samodejno, vmesno in prehodno 

shranjevanje teh informacij, če se tako 

shranjevanje izvaja le zaradi izvedbe 

prenosa na elektronskem 

komunikacijskem omrežju. Ne bi smela 

veljati za obdelavo elektronskih 

komunikacijskih podatkov zaradi 

zagotavljanja varnosti in neprekinjenosti 

elektronskih komunikacijskih storitev, 

vključno s preverjanjem varnostnih 

groženj, kot je prisotnost zlonamerne 

programske opreme, ali obdelavo 

metapodatkov zaradi zagotavljanja zahtev 

glede kakovosti storitev, kot sta prehodni 

čas, trepetanje itd. 

(16) Prepoved shranjevanja komunikacij 

med prenosom ni namenjena temu, da se 

prepove vsako samodejno, vmesno in 

prehodno shranjevanje teh informacij, če se 

tako shranjevanje izvaja le zaradi izvedbe 

prenosa. Ta uredba prav tako ne bi smela 

veljati za obdelavo elektronskih 

komunikacijskih podatkov zaradi 

zagotavljanja varnosti, zaupnosti, 

celovitosti, dostopnosti, verodostojnosti in 

neprekinjenosti elektronskih 

komunikacijskih storitev in omrežij, 

vključno s preverjanjem varnostnih 

groženj, povezanih s posamezno storitvijo, 

ali obdelavo metapodatkov posamezne 

storitve zaradi zagotavljanja zahtev glede 

kakovosti storitev, kot sta prehodni čas, 

trepetanje itd. 

 

Predlog spremembe  8 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 16 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (16a) Uredba (EU) št. 2016/679 

Evropskega parlamenta in Sveta1a izrecno 

priznava, da je treba otrokom zagotoviti 

dodatno varstvo, saj so morda manj 

seznanjeni s tveganji in posledicami v 

zvezi z obdelavo njihovih osebnih 
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podatkov. Tudi ta uredba bi morala 

posebno pozornost nameniti varstvu 

zasebnosti otrok, saj so med najbolj 

dejavnimi internetnimi uporabniki, prav 

tako pa bi bilo treba prepovedati 

izpostavljenost otrok profiliranju in 

vedenjsko usmerjenim oglaševalskim 

tehnikam. 

 ______________ 

 1a Uredba (EU) 2016/679 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 

o varstvu posameznikov pri obdelavi 

osebnih podatkov in o prostem pretoku 

takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 

95/46/ES (Splošna uredba o varstvu 

podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1–88). 

 

Predlog spremembe  9 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 17

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(17) Obdelava elektronskih 

komunikacijskih podatkov je lahko 

koristna za podjetja, potrošnike in družbo 

kot celoto. Kar zadeva Direktivo 

2002/58/ES, ta uredba razširja možnosti za 

ponudnike elektronskih komunikacijskih 

storitev, da na podlagi privolitve končnega 

uporabnika obdelajo elektronske 

komunikacijske metapodatke. Vendar 

končni uporabniki pripisujejo velik pomen 

zaupnosti svojih komunikacij, vključno z 

njihovimi dejavnostmi na spletu, in temu, 

da želijo nadzorovati uporabo elektronskih 

komunikacijskih podatkov za namene, ki 

niso prenos komunikacije. Zato bi morala 

ta uredba od ponudnikov elektronskih 

komunikacij zahtevati, da za obdelavo 

elektronskih komunikacijskih 

metapodatkov pridobijo privolitev končnih 

uporabnikov. Podatki o lokaciji, ki se 

generirajo drugače kot v okviru 

zagotavljanja elektronskih 
komunikacijskih storitev, se ne bi smeli 

(17) Obdelava elektronskih 

komunikacijskih metapodatkov je lahko 

koristna za podjetja, potrošnike in družbo 

kot celoto. Glede na Direktivo 2002/58/ES 

ta uredba razširja možnosti za ponudnike 

elektronskih komunikacijskih storitev, da 

dodatno obdelajo elektronske 

komunikacijske metapodatke. Vendar 

končni uporabniki pripisujejo velik pomen 

zaupnosti svojih komunikacij, vključno z 

njihovimi dejavnostmi na spletu, in temu, 

da želijo nadzorovati uporabo elektronskih 

komunikacijskih podatkov za namene, ki 

niso prenos komunikacije. Zato bi morala 

ta uredba od ponudnikov elektronskih 

komunikacij zahtevati, da pri obdelavi 

elektronskih komunikacijskih 

metapodatkov, ki naj vključujejo tudi 

podatke o lokaciji, spoštujejo Uredbo (EU) 

2016/679. Dovoliti bi bilo treba obdelavo 
komunikacijskih metapodatkov za 

namene, ki niso prvotni nameni, za katere 

so bili osebni podatki prvotno zbrani, če je 
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šteti za metapodatke. Primeri, kako 

ponudniki elektronskih komunikacijskih 

storitev uporabljajo elektronske 

komunikacijske metapodatke, lahko 

vključujejo zagotavljanje toplotnih 

zemljevidov, tj. grafičnega prikaza 

podatkov s pomočjo barv, ki prikazuje 

prisotnost posameznikov. Da bi prikazali 

gibanje prometa v določene smeri v 

določenem obdobju, je potreben 

identifikator, ki poveže položaje 

posameznikov v določenih časovnih 

presledkih. Ta identifikator bi manjkal, če 

bi se uporabili anonimni podatki, in takega 

gibanja ne bi bilo mogoče prikazati. Javni 

organi in izvajalci javnega prometa na 

primer, ki bi elektronske komunikacijske 

metapodatke uporabili na tak način, bi 

lahko na podlagi uporabe obstoječe 

infrastrukture in pritiska nanjo opredelili, 

kje bi razvili novo infrastrukturo. Kadar bi 

lahko način obdelave elektronskih 

komunikacijskih metapodatkov, zlasti z 

uporabo novih tehnologij ter ob 

upoštevanju narave, obsega, okvira in 

namenov obdelave, verjetno precej 

ogrožal pravice in svoboščine fizičnih 

oseb, bi bilo treba pred obdelavo v skladu 

s členoma 35 in 36 Uredbe (EU) 2016/679 

izvesti oceno učinka v zvezi z varstvom 

podatkov ali se po potrebi posvetovati z 

nadzornim organom. 

bila za prvotno zbiranje pridobljena 

privolitev in je nadaljnja obdelava v 

skladu s členom 6(4) Uredbe (EU) 

2016/679. Primeri, kako ponudniki 

elektronskih komunikacijskih storitev 

uporabljajo elektronske komunikacijske 

metapodatke, lahko vključujejo 

zagotavljanje toplotnih zemljevidov, tj. 

grafičnega prikaza podatkov s pomočjo 

barv, ki prikazuje prisotnost 

posameznikov. Da bi prikazali gibanje 

prometa v določene smeri v določenem 

obdobju, je potreben identifikator, ki 

poveže položaje posameznikov v določenih 

časovnih presledkih. Ta identifikator bi 

manjkal, če bi se uporabili anonimni 

podatki, in takega gibanja ne bi bilo 

mogoče prikazati. Javni organi in izvajalci 

javnega prometa na primer, ki bi 

elektronske komunikacijske metapodatke 

uporabili na tak način, bi lahko na podlagi 

uporabe obstoječe infrastrukture in pritiska 

nanjo opredelili, kje bi razvili novo 

infrastrukturo. 

 

Predlog spremembe  10 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 19 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(19) Vsebina elektronskih komunikacij 

se nanaša na bistvo temeljne pravice do 

spoštovanja zasebnega in družinskega 

življenja, stanovanja in komunikacij, ki je 

varovana na podlagi člena 7 Listine. Vsako 

poseganje v vsebino elektronskih 

komunikacij bi moralo biti dovoljeno le na 

podlagi zelo jasno opredeljenih pogojev in 

(19) Vsebina elektronskih komunikacij 

se nanaša na bistvo temeljne pravice do 

spoštovanja zasebnega in družinskega 

življenja, stanovanja in komunikacij, ki je 

varovana na podlagi člena 7 Listine. Vsako 

poseganje v vsebino elektronskih 

komunikacij bi moralo biti dovoljeno le na 

podlagi zelo jasno opredeljenih pogojev in 
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za posebne namene, vzpostavljeni pa bi 

morali biti ustrezni zaščitni ukrepi pred 

zlorabo. Ta uredba ponudnikom 

elektronskih komunikacijskih storitev 

omogoča, da z informirano privolitvijo 

vseh zadevnih končnih uporabnikov 

obdelajo elektronske komunikacijske 

podatke v tranzitu. Ponudniki lahko na 

primer nudijo storitve, ki vključujejo 

skeniranje elektronske pošte, da se odstrani 

nekatero vnaprej določeno gradivo. Ta 

uredba zaradi občutljivosti vsebine 
komunikacij določa predpostavko, da bo 

obdelava takih podatkov o vsebini precej 
ogrožala pravice in svoboščine fizičnih 

oseb. Ponudnik elektronskih 

komunikacijskih storitev bi se moral pri 

obdelavi takih vrst podatkov pred obdelavo 

vedno posvetovati z nadzornim organom. 

Tako posvetovanje bi moralo biti v skladu 

s členom 36(2) in (3) Uredbe (EU) 

2016/679. Navedena predpostavka ne 

zajema obdelave podatkov o vsebini zaradi 

opravljanja storitve, ki jo zahteva končni 

uporabnik, kadar je končni uporabnik 

privolil v tako obdelavo ter se ta izvaja za 

namene in trajanje, ki so nujno potrebni 

in sorazmerni za tako storitev. Ko končni 

uporabnik pošlje vsebino elektronske 

komunikacije in jo prejme končni 

uporabnik naslovnik ali končni 

uporabniki naslovniki, jo lahko končni 

uporabnik, končni uporabniki ali tretja 

oseba, ki je bila pooblaščena za beleženje 

ali shranjevanje takih podatkov, zabeleži 

ali shrani. Vsaka obdelava takih podatkov 

mora biti v skladu z Uredbo (EU) 

2016/679. 

za posebne namene, vzpostavljeni pa bi 

morali biti zaščitni ukrepi pred zlorabo. Ta 

uredba ponudnikom elektronskih 

komunikacijskih storitev omogoča, da z 

informirano privolitvijo vseh zadevnih 

končnih uporabnikov obdelajo elektronske 

komunikacijske podatke v tranzitu. 

Ponudniki lahko na primer nudijo storitve, 

ki vključujejo skeniranje elektronske pošte, 

da se odstrani nekatero vnaprej določeno 

gradivo. Za storitve, ki se zagotavljajo 

uporabnikom, ki opravljajo izključno 

osebne, domače ali poslovne dejavnosti, bi 

morala biti dovolj privolitev končnega 

uporabnika, ki je zahteval storitev. Kadar 

obstaja velika verjetnost, da bi storitev 

elektronskih komunikacij, ki temelji na 

novih tehnologijah, ob upoštevanju 

narave, obsega, okvira in namenov 

storitve, bistveno ogrožala pravice in 

svoboščine fizičnih oseb, bi se moral 

ponudnik elektronskih komunikacijskih 

storitev pred obdelavo vedno posvetovati z 

nadzornim organom. Tako posvetovanje bi 

moralo biti v skladu s členom 36(2) in (3) 

Uredbe (EU) 2016/679. Navedena 

obveznost ne zajema obdelave podatkov o 

vsebini zaradi opravljanja storitve, ki jo 

zahteva končni uporabnik, kadar je končni 

uporabnik privolil v tako obdelavo. Ko 

pošiljatelj pošlje vsebino elektronske 

komunikacije in jo prejme naslovnik oz. 

naslovniki, jo lahko pošiljatelj, prejemnik 

oz. prejemniki ali tretja oseba, ki je bila 

pooblaščena za beleženje ali shranjevanje 

takih podatkov, zabeleži ali shrani. V 

primeru komunikacij, ki ne potekajo v 

realnem času, kot je pošiljanje 

elektronske pošte in sporočil, se prenos 

zaključi, ko se komunikacija posreduje 

ustreznemu ponudniku storitev ali jo 

prejme naslovnik. Vsaka obdelava takih 

podatkov mora biti v skladu z Uredbo (EU) 

2016/679. Omogočiti bi bilo treba, da se 

elektronski komunikacijski podatki 

obdelajo za namene opravljanja storitev, 

ki jih uporabnik zahteva za osebne 

namene ali namene, povezane z delom, 

kot so funkcije iskanja ali indeksiranja 
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ključnih besed, stroji za pretvorbo 

besedila v govor in prevajalske storitve, 

vključno s pretvorbo slike v zvok ali 

drugačno avtomatizirano obdelavo 

vsebine, ki jo kot orodje dostopnosti 

uporabljajo na primer invalidi. To bi 

moralo biti mogoče brez privolitve vseh 

uporabnikov, udeleženih v komunikaciji, 

lahko pa bi se izvajalo s privolitvijo 

uporabnika, ki zahteva storitev. S tako 

posebno privolitvijo bi ponudniku tudi 

preprečili obdelavo teh podatkov za 

drugačne namene. 

 

Predlog spremembe  11 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 21 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(21) Izjeme glede obveznosti pridobitve 

privolitve za uporabo obdelovalnih in 

pomnilniških zmogljivosti terminalske 

opreme ali za dostop do informacij, 

shranjenih na terminalski opremi, bi 

morale biti omejene na primere, pri katerih 

se ne posega v zasebnost ali je to zelo 

omejeno. Privolitev se na primer ne bi 

smela zahtevati za odobritev tehničnega 

shranjevanja ali dostopa, ki je nujno 

potreben za legitimni namen omogočanja 

uporabe posebne storitve, ki jo je izrecno 

zahteval končni uporabnik. To lahko 

vključuje shranjevanje piškotkov za 

trajanje ene same vzpostavljene seje na 

spletišču, da se sledi vnosom končnega 

uporabnika, ko izpolnjuje spletne obrazce 

na več straneh. Piškotki so lahko tudi 

legitimno in koristno orodje na primer pri 

merjenju spletnega prometa na spletni 

strani. Preverjanje konfiguracije, ki ga 

opravljajo ponudniki storitev informacijske 

družbe, da bi zagotovili storitev v skladu z 

nastavitvami končnega uporabnika, in zgolj 

evidentiranje dejstva, da naprava končnega 

uporabnika ne more prejeti vsebine, ki jo je 

zahteval končni uporabnik, ne bi smela 

(21) Izjeme glede obveznosti pridobitve 

privolitve za uporabo obdelovalnih in 

pomnilniških zmogljivosti terminalske 

opreme ali za dostop do informacij, ki so 

shranjene ali se obdelujejo na terminalski 

opremi, bi morale biti omejene na primere, 

pri katerih se ne posega v zasebnost ali je 

to zelo omejeno, na primer tehnično 

shranjevanje ali dostop, ki je nujno 

potreben in sorazmeren za legitimni 

namen omogočanja uporabe storitve, ki jo 

je zahteval končni uporabnik. To lahko 

vključuje shranjevanje informacij (kot so 

piškotki in identifikatorji) za trajanje ene 

same vzpostavljene seje na spletišču, da se 

sledi vnosom končnega uporabnika, ko 

izpolnjuje spletne obrazce na več straneh. 

To lahko zajema tudi primere, ko končni 

uporabniki uporabljajo storitev na več 

napravah, za personalizacijo storitev in 

vsebinska priporočila. Če se piškotki 

izvajajo ob ustreznih ukrepih za varstvo 

zasebnosti, so ti lahko tudi legitimno in 

koristno orodje na primer pri merjenju 

spletnega prometa na spletni strani. Tako 

merjenje lahko opravlja tudi druga oseba, 

ki deluje kot obdelovalec podatkov v 
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pomeniti dostopa do take naprave ali 

uporabe obdelovalnih zmogljivosti 

naprave. 

smislu Uredbe (EU) 2016/679 za 

ponudnika storitve. Podobno ponudniki 

terminalske opreme in programske 

opreme, ki je potrebna za njeno delovanje, 

potrebujejo stalen dostop do konfiguracije 

in drugih informacij o napravi ter do 

obdelovalnih in pomnilniških 

zmogljivosti, da vzdržujejo opremo ali 

njeno uporabo ter odpravijo težave v zvezi 

z delovanjem opreme. Zato privolitev tudi 

ne bi smela biti potrebna, če so podatki, ki 

se obdelujejo ali hranijo, potrebni za 

varstvo zasebnosti ali varnost končnega 

uporabnika ali zaradi zaščite zaupnosti, 

celovitosti, razpoložljivosti in 

verodostojnosti terminalske opreme. 
Preverjanje konfiguracije, ki ga opravljajo 

ponudniki storitev informacijske družbe in 

ponudniki elektronskih komunikacijskih 

storitev, da bi zagotovili storitev v skladu z 

nastavitvami končnega uporabnika, in zgolj 

evidentiranje dejstva, da naprava 

uporabnika ne more prejeti vsebine, ki jo je 

zahteval končni uporabnik, ne bi smelo 

pomeniti nezakonitega dostopa.  

 

Predlog spremembe  12 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 22 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(22) Načini, ki se uporabijo za 

zagotavljanje informacij in pridobitev 

privolitve končnega uporabnika, bi morali 

biti čim bolj uporabniku prijazni. Zaradi 

vseprisotne uporabe trajnih piškotkov in 

drugih tehnik sledenja se končne 

uporabnike vse bolj poziva k privolitvi v 

shranjevanje takih trajnih piškotkov na 

njihovo terminalsko opremo. Zato so 

končni uporabniki prenasičeni s pozivi k 

privolitvi. Ta težava se lahko odpravi z 

uporabo tehničnih sredstev za pridobitev 

privolitve prek na primer preglednih in 

uporabniku prijaznih nastavitev. Zato bi 

morala ta uredba omogočiti izražanje 

(22) Načini, ki se uporabijo za 

zagotavljanje informacij in pridobitev 

privolitve končnega uporabnika, bi morali 

biti čim bolj uporabniku prijazni. Zaradi 

vseprisotne uporabe trajnih piškotkov in 

drugih tehnik sledenja se končne 

uporabnike vse bolj poziva k privolitvi v 

shranjevanje takih trajnih piškotkov na 

njihovo terminalsko opremo. Zato so 

končni uporabniki prenasičeni s pozivi k 

privolitvi. Ta težava se lahko odpravi z 

uporabo tehničnih sredstev za pridobitev 

privolitve prek na primer preglednih in 

uporabniku prijaznih nastavitev. Zato bi 

morala ta uredba omogočiti izražanje 
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privolitve z uporabo ustreznih nastavitev 

brskalnika ali druge aplikacije. Odločitve 

končnih uporabnikov glede določanja 

svojih splošnih nastavitev zasebnosti 

brskalnika ali druge aplikacije bi morale 

biti zavezujoče za vse tretje osebe in 

izvršljive proti njim. Spletni brskalniki so 

vrsta programske aplikacije, ki omogoča 

pridobivanje in navedbo informacij na 

internetu. Druge vrste aplikacij, kot so 

tiste, ki omogočajo klicanje in pošiljanje 

sporočil ali zagotavljajo usmerjanje poti, 

imajo prav tako take zmogljivosti. Spletni 

brskalniki posredujejo večino tega, kar se 

dogaja med končnim uporabnikom in 

spletiščem. S tega vidika so v prednostnem 

položaju, saj lahko igrajo dejavno vlogo ter 

končnemu uporabniku pomagajo pri 

nadzorovanju pretoka informacij na 

terminalsko opremo in z nje. Natančneje, 

spletni brskalniki se lahko uporabijo kot 

vratarji in pomagajo končnim 

uporabnikom, da preprečijo dostop do 

informacij na njihovi terminalski opremi 

(npr. pametnega telefona, tablice ali 

računalnika) ali njihovo shranjevanje. 

privolitve ali nasprotovanje z uporabo 

ustreznih tehničnih nastavitev. Odločitve 

končnih uporabnikov glede določanja 

svojih splošnih nastavitev zasebnosti 

brskalnika ali druge aplikacije bi morale 

biti zavezujoče za vse nepooblaščene 

osebe in izvršljive proti njim, če končni 

uporabnik ni posebej zagotovil nobene 

ločene posebne privolitve. Spletni 

brskalniki so vrsta programske aplikacije, 

ki omogoča pridobivanje in navedbo 

informacij na internetu. Druge vrste 

aplikacij, kot so tiste, ki omogočajo 

klicanje in pošiljanje sporočil ali 

zagotavljajo usmerjanje poti, imajo prav 

tako take zmogljivosti. Spletni brskalniki 

posredujejo večino tega, kar se dogaja med 

končnim uporabnikom in spletiščem. S 

tega vidika so v prednostnem položaju, saj 

lahko igrajo dejavno vlogo ter končnemu 

uporabniku pomagajo pri nadzorovanju 

pretoka informacij na terminalsko opremo 

in z nje. Po drugi strani pa mora glede na 

razvoj inovacij in vedno večjo uporabo in 

število naprav, ki omogočajo 

komunikacijo in povečanje sledenja na 

več napravah, ta uredba ostati tehnološko 

nevtralna, da bo lahko uresničila svoje 

cilje. Natančneje, spletni brskalniki, 

aplikacije ali mobilni operacijski sistemi 

ne bi smeli zlorabljati svojega položaja 

„vratarja“ in bi morali uporabniku še 

naprej omogočati, da v posameznih 

primerih dajo privolitev za konkretno 

storitev ali ponudnika storitev. Takšna 

privolitev bi morala prevladati nad 

nastavitvami zasebnosti, izbranimi pred 

privolitvijo ali ob namestitvi programske 

opreme. 

 

Predlog spremembe  13 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 23 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(23) Načeli vgrajenega in privzetega (23) Načeli vgrajenega in privzetega 
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varstva podatkov sta bili kodificirani na 

podlagi člena 25 Uredbe (EU) 2016/679. 

Trenutno so v večini spletnih brskalnikov 

privzete nastavitve za piškotke nastavljene 

na „sprejmi vse piškotke“. Za ponudnike 

programske opreme, ki omogoča 

pridobivanje in navedbo informacij na 

internetu, bi zato morala veljati obveznost 

konfiguracije programske opreme tako, da 

bo nudila možnost, da se tretjim osebam 

prepreči shranjevanje informacij na 

terminalski opremi; to je pogosto 

navedeno kot „zavrni piškotke tretjih 

oseb“. Končnim uporabnikom bi moral biti 

na voljo sklop možnosti za nastavitev 

zasebnosti, ki bi zajemal različne stopnje, 

od višje (npr. „nikoli ne sprejmi 

piškotkov“) do nižje (npr. „vedno sprejmi 

piškotke“) in srednje (npr. „zavrni 

piškotke tretjih oseb“ ali „sprejmi le 

piškotke ponudnika“). Take nastavitve 

zasebnosti bi morale biti predstavljene 

dobro vidno in razumljivo. 

varstva podatkov sta bili kodificirani na 

podlagi člena 25 Uredbe (EU) 2016/679. 

Za ponudnike programske opreme, ki 

omogoča pridobivanje in navedbo 

informacij na internetu, bi zato morala 

veljati obveznost, da končnega 

uporabnika obvestijo o možnosti, da izrazi 

ali umakne svojo privolitev z ustreznimi 

tehničnimi nastavitvami. Končni 

uporabnik bi moral imeti na izbiro več 

možnosti, med drugim da se prepreči 

shranjevanje informacij na terminalski 

opremi. Končnim uporabnikom bi moral 

biti na voljo sklop možnosti za nastavitev 

zasebnosti, ki bi zajemal različne stopnje, 

na primer zavrnitev piškotkov ali 

sledilcev, ki niso nujni za delovanje 

spletišča ali druge programske opreme, 

sprejetje sledenja, nujnega za delovanje 

spletišča ali druge programske opreme ter 

za druge namene, ki ga izvajajo subjekti, 

ki dokazujejo skladnost s členoma 40 in 

42 Uredbe (EU) 2016/679, ter možnost 

izvzetja iz sledenja na več napravah. Te 

možnosti so lahko tudi dodatno 

razčlenjene in med drugim odražajo 

možnost, da utegne vlogo obdelovalca 

podatkov v smislu Uredbe (EU) 2016/679 

za ponudnika storitev opravljati drug 

subjekt. V primerih, ko poslovni model 

temelji na usmerjenem oglaševanju, 

privolitev ne bi smela šteti za prostovoljno, 

če je dostop do storitev pogojen z obdelavo 

podatkov. Končni uporabniki bi zato 

morali imeti možnost izbire med 

sprejetjem piškotkov ali zagotovitvijo 

poštenih in razumnih možnosti za dostop 

do storitve, kot so vpis, plačilo ali omejen 

dostop do delov storitve ali druge 

možnosti. Če končni uporabnik sprejme 
piškotke za namene usmerjenega 

oglaševanja, bi moral imeti končni 

uporabnik tudi možnost, da popravi 

informacije o sebi, da bi preprečil 

morebitno škodo, ki bi jo povzročile 

netočne informacije. Take nastavitve 

zasebnosti bi morale biti predstavljene 

dobro vidno in razumljivo. Zagotovljene 

informacije lahko zajemajo zglede koristi 



 

AD\1136169SL.docx 17/49 PE604.857v03-00 

 SL 

in tveganj, povezanih z omogočanjem 

shranjevanja piškotkov na računalniku. 

Te obveznosti se ne uporabljajo, če 

programska oprema že preprečuje 

shranjevanje informacij na terminalski 

opremi končnega uporabnika ali obdelavo 

informacij, ki so že shranjene na tej 

opremi. 

 

Predlog spremembe  14 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 23 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (23a) Otrokom je treba zagotoviti 

posebno varstvo njihove zasebnosti na 

spletu. Običajno začnejo internet 

uporabljati zelo zgodaj in postanejo zelo 

dejavni uporabniki. Vendar so morda 

manj seznanjeni s tveganji in posledicami, 

povezanimi z njihovimi spletnimi 

dejavnostmi, ter s svojimi pravicami. 

Potrebni so posebni zaščitni ukrepi v zvezi 

z uporabo podatkov otrok, zlasti za 

namene trženja in ustvarjanja 

osebnostnih in uporabniških profilov. 

 

Predlog spremembe  15 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 24 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(24) Da bi lahko spletni brskalniki 

pridobili privolitev končnega uporabnika, 

kakor je opredeljena na podlagi Uredbe 

(EU) 2016/679, na primer v shranjevanje 

trajnih piškotkov tretjih oseb, bi med 

drugim morali zahtevati jasno pritrdilno 

dejanje končnega uporabnika terminalske 

opreme, ki bi pomenilo njegovo 

prostovoljno, izrecno, informirano in 

nedvoumno soglasje k shranjevanju takih 

piškotkov na terminalski opremi in 

črtano 
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dostopu z nje. Tako dejanje se lahko šteje 

za pritrdilno, če morajo končni 

uporabniki dejavno izbrati „sprejmi 

piškotke tretjih oseb“, da bi potrdili svoje 

soglasje, in prejmejo potrebne 

informacije, na podlagi katerih se lahko 

odločijo. Zato je treba od ponudnikov 

programske opreme, ki omogočajo dostop 

do interneta, zahtevati, da končne 

uporabnike ob namestitvi obvestijo o 

možnostih glede izbire različnih nastavitev 

zasebnosti in od njih zahtevajo, da 

izberejo. Zagotovljene informacije 

končnih uporabnikov ne bi smele 

odvračati od tega, da izberejo višjo stopnjo 

nastavitev zasebnosti, ter bi morale 

vključevati ustrezne informacije o 

tveganjih, povezanih z omogočanjem 

shranjevanja piškotkov tretjih oseb na 

računalniku, vključno z zbiranjem 

dolgoročnih evidenc zgodovine brskanja 

posameznika in uporabo takih evidenc za 

pošiljanje usmerjenih oglasov. Spletne 

brskalnike se spodbuja, naj končnim 

uporabnikom zagotovijo preprosto 

spreminjanje nastavitev zasebnosti kadar 

koli med uporabo in uporabniku 

omogočijo, da naredi izjemo za nekatera 

spletišča ali jih da na beli seznam ali 

določi, za katera spletišča so piškotki 

(tretjih oseb) vedno ali nikoli dovoljeni. 

 

Predlog spremembe  16 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 25 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(25) Za dostop do elektronskih 

komunikacijskih omrežij je potrebno redno 

oddajanje paketov podatkov, da se odkrije 

ali ohranja povezava z omrežjem ali 

drugimi napravami v omrežju. Poleg tega 

morajo imeti naprave dodeljen enotni 

naslov, da so lahko določljive na 

navedenem omrežju. Standardi za 

brezžične in mobilne telefone podobno 

(25) Za dostop do elektronskih 

komunikacijskih omrežij je potrebno redno 

oddajanje paketov podatkov, da se odkrije 

ali ohranja povezava z omrežjem ali 

drugimi napravami v omrežju. Poleg tega 

morajo imeti naprave dodeljen enotni 

naslov, da so lahko določljive na 

navedenem omrežju. Standardi za 

brezžične in mobilne telefone podobno 
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vključujejo oddajanje dejavnih signalov z 

enotnimi identifikatorji, kot so naslov 

MAC, IMEI (mednarodna identiteta 

mobilne opreme), številka IMSI itd. Ena 

sama brezžična bazna postaja (tj. oddajnik 

in prejemnik), kot je brezžična dostopna 

točka, ima določen domet, v katerem se 

lahko take informacije zajamejo. Pojavili 

so se ponudniki storitev, ki na podlagi 

skeniranja informacij, povezanih z opremo, 

nudijo storitve sledenja z različnimi 

funkcionalnostmi, vključno s štetjem ljudi, 

zagotavljanjem podatkov o številu ljudi, ki 

čakajo v vrsti, določanjem števila ljudi na 

določenem območju itd. Te informacije se 

lahko uporabijo za bolj vsiljive namene, 

kot je pošiljanje komercialnih sporočil 

končnim uporabnikom, na primer pri 

vstopu v trgovine, s posamezniku 

prilagojenimi ponudbami. Nekatere od teh 

funkcionalnosti ne pomenijo velikih 

tveganj za zasebnost, druge pa, na primer 

tiste, ki zajemajo sledenje posameznikom v 

daljšem časovnem obdobju, vključno z 

večkratnimi obiski določenih lokacij. 

Ponudniki, ki izvajajo take prakse, bi 

morali na robu kritega območja postaviti 

vidna obvestila, ki končne uporabnike pred 

vstopom na določeno območje obveščajo, 

da je na določenem območju vzpostavljena 

tehnologija, o namenu sledenja, osebi, ki je 

zanj odgovorna, ter vseh ukrepih, ki jih 

lahko končni uporabnik terminalske 

opreme sprejme, da čim bolj zmanjša ali 

prepreči zbiranje informacij. Kadar se 

zbirajo osebni podatki, bi bilo treba 

zagotoviti dodatne informacije v skladu s 

členom 13 Uredbe (EU) 2016/679. 

vključujejo oddajanje dejavnih signalov z 

enotnimi identifikatorji, kot so naslov 

MAC, IMEI (mednarodna identiteta 

mobilne opreme), številka IMSI itd. Ena 

sama brezžična bazna postaja (tj. oddajnik 

in prejemnik), kot je brezžična dostopna 

točka, ima določen domet, v katerem se 

lahko take informacije zajamejo. Pojavili 

so se ponudniki storitev, ki na podlagi 

skeniranja informacij, povezanih z opremo, 

nudijo storitve sledenja z različnimi 

funkcionalnostmi, vključno s štetjem ljudi, 

zagotavljanjem podatkov o številu ljudi, ki 

čakajo v vrsti, določanjem števila ljudi na 

določenem območju itd. Te informacije se 

lahko uporabijo za bolj vsiljive namene, 

kot je pošiljanje komercialnih sporočil 

končnim uporabnikom, na primer pri 

vstopu v trgovine, s posamezniku 

prilagojenimi ponudbami. Nekatere od teh 

funkcionalnosti ne pomenijo velikih 

tveganj za zasebnost, druge pa, na primer 

tiste, ki zajemajo sledenje posameznikom v 

daljšem časovnem obdobju, vključno z 

večkratnimi obiski določenih lokacij. 

Ponudniki, ki izvajajo take prakse, bi 

morali končne uporabnike zaprositi za 

privolitev, kjer ta privolitev ni mogoča, pa 

bi bilo treba takšno prakso omejiti na to, 

kar je nujno potrebno za namene 

statističnega štetja, omejiti njeno trajanje 

in obseg, ali pa bi morali opraviti oceno 

učinka v zvezi z varstvom podatkov in v 

tem primeru bi morali biti podatki 

psevdonimizirani ali anonimizirani ali 

izbrisani takoj, ko niso več potrebni v ta 

namen. Če je pri oceni učinka v zvezi z 

varstvom podatkov ugotovljeno, da bi 

obdelava brez izvajanja ukrepov, ki jih 

upravljavec sprejme za zmanjšanje 

tveganja, predstavljala visoko tveganje, bi 

se bilo treba predhodno posvetovati z 

nadzornim organom, kot je določeno v 

členu 36 Uredbe (EU) 2016/679. 

Ponudniki bi morali na robu kritega 

območja postaviti ali dati na voljo vidna 

obvestila, ki končne uporabnike pred 

vstopom na določeno območje obveščajo, 

da je na določenem območju vzpostavljena 
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tehnologija, o namenu sledenja, osebi, ki je 

zanj odgovorna, ter vseh ukrepih, ki jih 

lahko končni uporabnik terminalske 

opreme sprejme, da čim bolj zmanjša ali 

prepreči zbiranje informacij. Kadar se 

zbirajo osebni podatki, bi bilo treba 

zagotoviti dodatne informacije v skladu s 

členom 13 Uredbe (EU) 2016/679. 

 

Predlog spremembe  17 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 26 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(26) Kadar obdelava elektronskih 

komunikacijskih podatkov, ki jo izvajajo 

ponudniki elektronskih komunikacijskih 

storitev, spada na področje te uredbe, bi 

morala ta uredba Uniji ali državam 

članicam omogočiti, da pod posebnimi 

pogoji z zakonom omejijo nekatere 

obveznosti in pravice, kadar taka omejitev 

pomeni potreben in sorazmeren ukrep v 

demokratični družbi za zaščito posebnih 

javnih interesov, tudi za nacionalno 

varnost, obrambo, javno varnost ter 

preprečevanje, preiskovanje, odkrivanje ali 

pregon kaznivih dejanj ali izvrševanje 

kazenskih sankcij, vključno z varovanjem 

pred grožnjami javni varnosti in 

preprečevanjem takih groženj, in drugih 

pomembnih ciljev v splošnem javnem 

interesu Unije ali države članice, zlasti 

pomembnega gospodarskega ali 

finančnega interesa Unije ali države 

članice ali spremljanja, pregledovanja ali 

urejanja, povezanega z izvajanjem javne 

oblasti zaradi takih interesov. Zato ta 

uredba ne bi smela vplivati na možnost 

držav članic, da zakonito prestrezajo 

elektronska sporočila ali da sprejmejo 

druge ukrepe, če so potrebni in sorazmerni 

za zaščito navedenih javnih interesov, v 

skladu z Listino o temeljnih pravicah in 

Evropsko konvencijo o varstvu človekovih 

pravic in temeljnih svoboščin, kakor jo 

(26) Kadar obdelava elektronskih 

komunikacijskih podatkov, ki jo izvajajo 

ponudniki elektronskih komunikacijskih 

storitev, spada na področje te uredbe, bi 

morala ta uredba Uniji ali državam 

članicam omogočiti, da pod posebnimi 

pogoji z zakonom omejijo nekatere 

obveznosti in pravice, kadar je taka 

omejitev namenjena osebam, za katere se 

sumi, da so storile kaznivo dejanje, ter 
pomeni potreben in sorazmeren ukrep v 

demokratični družbi za zaščito posebnih 

javnih interesov, tudi za nacionalno 

varnost, obrambo, javno varnost ter 

preprečevanje, preiskovanje, odkrivanje ali 

pregon kaznivih dejanj ali izvrševanje 

kazenskih sankcij. Zato ta uredba ne bi 

smela vplivati na možnost držav članic, da 

zakonito prestrezajo elektronska sporočila 

ali da sprejmejo druge ukrepe, če so 

potrebni in sorazmerni za zaščito 

navedenih javnih interesov, v skladu z 

Listino o temeljnih pravicah in Evropsko 

konvencijo o varstvu človekovih pravic in 

temeljnih svoboščin, kakor jo razlagata 

Sodišče Evropske unije in Evropsko 

sodišče za človekove pravice. Ponudniki 

elektronskih komunikacijskih storitev bi 

morali zagotoviti ustrezne postopke za 

olajšanje zakonitih zahtev pristojnih 

organov, po potrebi tudi ob upoštevanju 

vloge predstavnika, imenovanega v skladu 
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razlagata Sodišče Evropske unije in 

Evropsko sodišče za človekove pravice. 

Ponudniki elektronskih komunikacijskih 

storitev bi morali zagotoviti ustrezne 

postopke za olajšanje zakonitih zahtev 

pristojnih organov, po potrebi tudi ob 

upoštevanju vloge predstavnika, 

imenovanega v skladu s členom 3(3). 

s členom 27 Uredbe (EU) 2016/679. 

Ponudnikov elektronskih 

komunikacijskih storitev pristojni organi 

Unije ali držav članic ne bi smeli 

obvezovati, da naj slabijo ukrepe, ki 

zagotavljajo celovitost in zaupnost 

elektronskih komunikacij. 

 

Predlog spremembe  18 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 26 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (26a) Za zagotavljanje varnosti in 

celovitosti omrežij in storitev bi bilo treba 

spodbujati uporabo šifriranja od konca do 

konca, po potrebi pa naj bi bilo to 

šifriranje tudi obvezno, v skladu z 

načeloma vgrajene varnosti in vgrajene 

zasebnosti. Države članice ne bi smele 

ponudnikom šifriranja, ponudnikom 

elektronskih komunikacijskih storitev in 

drugim organizacijam (na kateri koli 

ravni dobavne verige) nalagati obveznosti, 

ki bi oslabile varnost njihovih omrežij in 

storitev, na primer vstavljanje ali 

dopuščanje „stranskih vrat“. 

 

Predlog spremembe  19 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 30 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(30) Javno dostopni direktoriji končnih 

uporabnikov elektronskih komunikacijskih 

storitev so široko razširjeni. Javno dostopni 

direktorij je vsak direktorij ali storitev, ki 

vsebuje informacije o končnem 

uporabniku, kot so telefonske številke 

(vključno z mobilnimi telefonskimi 

številkami) in podatki o elektronskih 

naslovih ter vključuje imeniške storitve. V 

(30) Javno dostopni direktoriji končnih 

uporabnikov elektronskih komunikacijskih 

storitev so široko razširjeni. Javno dostopni 

direktorij je vsak direktorij ali storitev, ki 

vsebuje informacije o končnem 

uporabniku, kot so telefonske številke 

(vključno z mobilnimi telefonskimi 

številkami) in podatki o elektronskih 

naslovih ter vključuje imeniške storitve. V 
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skladu s pravico do zasebnosti in varstva 

osebnih podatkov fizičnih oseb je treba 

končne uporabnike, ki so fizične osebe, 

pred vključitvijo njihovih osebnih 

podatkov v direktorij vprašati za privolitev. 

V skladu z zakonitim interesom pravnih 

oseb imajo končni uporabniki, ki so pravne 

osebe, pravico, da nasprotujejo vključitvi z 

njimi povezanih podatkov v direktorij. 

skladu s pravico do zasebnosti in varstva 

osebnih podatkov fizičnih oseb, ki delujejo 

v okviru svojega poklica, je treba končnim 

uporabnikom, ki so fizične osebe, 

brezplačno posredovati pregledne 

informacije o podatkih, vključenih v 

direktorij, in načinih preverjanja, 

popravljanja, posodabljanja, 

dopolnjevanja in brisanja podatkov, ki se 

nanašajo nanje, ter jim zagotoviti 

možnost, da nasprotujejo vključitvi svojih 

podatkov v javne direktorije. V skladu z 

zakonitim interesom pravnih oseb imajo 

končni uporabniki, ki so pravne osebe, 

pravico, da nasprotujejo vključitvi z njimi 

povezanih podatkov v direktorij. 

 

Predlog spremembe  20 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 31 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(31) Če končni uporabniki, ki so fizične 

osebe, privolijo v vključitev svojih 

podatkov v take direktorije, bi morali imeti 

možnost, da na podlagi privolitve določijo, 

katere kategorije osebnih podatkov se 

vključijo v direktorij (npr. ime, elektronski 

naslov, domači naslov, uporabniško ime, 

telefonska številka). Poleg tega bi morali 

ponudniki javno dostopnih direktorijev 

končne uporabnike pred njihovo 

vključitvijo v navedeni direktorij obvestiti 

o namenih direktorija in o njegovih 

iskalnih funkcijah. Končni uporabniki bi 

morali imeti možnost, da s privolitvijo 

določijo, na podlagi katerih kategorij 

osebnih podatkov se lahko iščejo njihovi 

kontaktni podatki. Kategorije osebnih 

podatkov, vključene v direktorij, in 

kategorije osebnih podatkov, na podlagi 

katerih se lahko iščejo kontaktni podatki 

končnega uporabnika, ne bi smele biti 

enake. 

(31) Če končni uporabniki, ki so fizične 

osebe, ne nasprotujejo vključitvi svojih 

podatkov v take direktorije, bi morali imeti 

možnost, da nasprotujejo določitvi, katere 

kategorije osebnih podatkov se vključijo v 

direktorij (npr. ime, elektronski naslov, 

domači naslov, uporabniško ime, 

telefonska številka). Poleg tega bi morali 

ponudniki javno dostopnih direktorijev ali 

ponudniki elektronskih komunikacijskih 

storitev končne uporabnike obvestiti o 

namenih direktorija in o njegovih iskalnih 

funkcijah. 
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Predlog spremembe  21 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 33 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(33) Treba bi bilo zagotoviti zaščitne 

ukrepe za zaščito končnih uporabnikov 

pred nepovabljenimi sporočili za 

neposredno trženje, ki posegajo v zasebno 

življenje končnih uporabnikov. Stopnja 

poseganja v zasebnost in nadlegovanje se 

šteje za razmeroma podobno ne glede na 

številne tehnologije in kanale, ki se 

uporabljajo za pošiljanje teh elektronskih 

komunikacij, ne glede na to, ali se pri tem 

uporabijo avtomatizirani klicni in 

komunikacijski sistemi, aplikacije za 

takojšnje sporočanje, elektronska pošta, 

kratka sporočila SMS, večpredstavnostna 

sporočila MMS, Bluetooth itd. Zato je 

upravičeno zahtevati, da se pred 

pošiljanjem elektronskih komercialnih 

sporočil za neposredno trženje končnim 

uporabnikom pridobi privolitev končnega 

uporabnika, da se učinkovito zaščitijo 

posamezniki pred poseganjem v njihovo 

zasebno življenje in legitimni interesi 

pravnih oseb. Pravna varnost in potreba po 

zagotavljanju, da bodo predpisi, ki ščitijo 

pred nepovabljenimi elektronskimi 

sporočili, ustrezni tudi v prihodnosti, 

upravičujeta potrebo po opredelitvi 

enotnega sklopa predpisov, ki se ne 

spreminjajo glede na tehnologijo, 

uporabljeno za prenašanje teh 

nepovabljenih sporočil, in hkrati 

zagotavljajo enakovredno raven varstva za 

vse državljane v vsej Uniji. Vendar je 

razumno dovoliti, da se podatki o 

elektronskih naslovih uporabijo v okviru 

obstoječega razmerja med dobaviteljem in 

odjemalcem za ponujanje podobnih 

proizvodov ali storitev. Taka možnost bi se 

morala uporabljati le za tisto podjetje, ki je 

pridobilo podatke o elektronskih naslovih v 

skladu z Uredbo (EU) 2016/679. 

(33) Treba bi bilo zagotoviti zaščitne 

ukrepe za zaščito končnih uporabnikov 

pred nepovabljenimi sporočili, vključno s 

sporočili za neposredno trženje, ki 

posegajo v zasebno življenje končnih 

uporabnikov. Stopnja poseganja v 

zasebnost in nadlegovanja se šteje za 

razmeroma podobno ne glede na številne 

tehnologije in kanale, ki se uporabljajo za 

pošiljanje teh elektronskih komunikacij, ne 

glede na to, ali se pri tem uporabijo 

avtomatizirani klicni in komunikacijski 

sistemi, aplikacije za takojšnje sporočanje, 

elektronska pošta, kratka sporočila SMS, 

večpredstavnostna sporočila MMS, 

Bluetooth itd. Zato je upravičeno zahtevati, 

da se pred pošiljanjem elektronskih 

komercialnih sporočil za neposredno 

trženje končnim uporabnikom pridobi 

privolitev končnega uporabnika, da se 

učinkovito zaščitijo posamezniki pred 

poseganjem v njihovo zasebno življenje in 

legitimni interesi pravnih oseb. Pravna 

varnost in potreba po zagotavljanju, da 

bodo predpisi, ki ščitijo pred 

nepovabljenimi elektronskimi sporočili, 

ustrezni tudi v prihodnosti, upravičujeta 

potrebo po opredelitvi enotnega sklopa 

predpisov, ki se ne spreminjajo glede na 

tehnologijo, uporabljeno za prenašanje teh 

nepovabljenih sporočil, in hkrati 

zagotavljajo enakovredno raven varstva za 

vse državljane v vsej Uniji. Vendar je 

razumno dovoliti, da se podatki o 

elektronskih naslovih uporabijo v okviru 

obstoječega razmerja med dobaviteljem in 

odjemalcem za ponujanje proizvodov ali 

storitev. Taka možnost bi se morala 

uporabljati le za tisto podjetje, ki je 

pridobilo podatke o elektronskih naslovih v 

skladu z Uredbo (EU) 2016/679. 
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Predlog spremembe  22 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 37 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(37) Ponudniki storitev, ki ponujajo 

javno dostopne elektronske 

komunikacijske storitve, bi morali obvestiti 

končne uporabnike o ukrepih, ki jih lahko 

sprejmejo za zagotovitev varnosti sporočil, 

na primer z uporabo posebnih vrst 

programske opreme ali tehnologij 

šifriranja. Zahteva po obveščanju končnih 

uporabnikov o posebnih varnostnih 

tveganjih ne razrešuje ponudnika storitve 

njegove obveznosti, da na svoje stroške 

sprejme ustrezne in takojšnje ukrepe za 

odpravo vsakih novih, nepredvidenih 

varnostnih tveganj ter da spet vzpostavi 

običajno raven varnosti storitve. 

Zagotavljanje informacij o varnostnih 

tveganjih naročniku bi moralo biti 

brezplačno. Varnost se ocenjuje z vidika 

člena 32 Uredbe (EU) 2016/679. 

(37) Ponudniki storitev, ki ponujajo 

javno dostopne elektronske 

komunikacijske storitve, bi morali 

elektronske komunikacijske podatke 

obdelovati na način, ki bi onemogočal 

nedovoljeno obdelavo podatkov, vključno 

z dostopom, razkrivanjem ali 

spreminjanjem. Morali bi zagotoviti, da je 

tak nepooblaščeni dostop, razkritje ali 

spremembo mogoče ugotoviti, ter z 

uporabo najsodobnejše programske 

opreme in tehnologij šifriranja zagotoviti, 

da so elektronski komunikacijski podatki 

zaščiteni. Ponudniki storitev bi morali 

obvestiti končne uporabnike tudi o 

ukrepih, ki jih lahko sprejmejo za 

zagotovitev njihove anonimnosti in 

varnosti sporočil, na primer z uporabo 

posebnih vrst programske opreme ali 

tehnologij šifriranja. Zahteva po 

obveščanju končnih uporabnikov o 

posebnih varnostnih tveganjih ne razrešuje 

ponudnika storitve njegove obveznosti, da 

na svoje stroške sprejme ustrezne in 

takojšnje ukrepe za odpravo vsakih novih, 

nepredvidenih varnostnih tveganj ter da 

spet vzpostavi običajno raven varnosti 

storitve. Zagotavljanje informacij o 

varnostnih tveganjih naročniku bi moralo 

biti brezplačno. Varnost se ocenjuje z 

vidika člena 32 Uredbe (EU) 2016/679. 

 

Predlog spremembe  23 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 39 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(39) Vsak nadzorni organ bi moral biti 

na ozemlju svoje države članice pristojen 

(39) Vsak nadzorni organ bi moral biti 

na ozemlju svoje države članice pristojen 
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za izvajanje pooblastil in opravljanje nalog, 

določenih v tej uredbi. Za zagotovitev 

doslednega spremljanja in izvrševanja te 

uredbe v vsej Uniji bi morali biti naloge in 

učinkovita pooblastila nadzornih organov v 

vseh državah članicah enaki, hkrati pa ne 

bi smeli vplivati na pooblastila organov, 

pristojnih za pregon v skladu s pravom 

držav članic, da sodne organe opozorijo na 

kršitve te uredbe in sodelujejo v sodnih 

postopkih. Države članice in njihove 

nadzorne organe se spodbuja, da pri 

uporabi te uredbe upoštevajo posebne 

potrebe mikro, malih in srednjih podjetij. 

za izvajanje pooblastil in opravljanje nalog, 

določenih v tej uredbi. Za zagotovitev 

doslednega spremljanja in izvrševanja te 

uredbe v vsej Uniji bi morali biti naloge in 

učinkovita pooblastila nadzornih organov v 

vseh državah članicah enaki, hkrati pa ne 

bi smeli vplivati na pooblastila organov, 

pristojnih za pregon v skladu s pravom 

držav članic, da sodne organe opozorijo na 

kršitve te uredbe in sodelujejo v sodnih 

postopkih. Države članice in njihove 

nadzorne organe se spodbuja, da pri 

uporabi te uredbe upoštevajo posebne 

potrebe mikro, malih in srednjih podjetij. 

Nadzorni organi bi morali po potrebi 

sodelovati z ustreznimi organi na drugih 

področjih izvrševanja. 

 

Predlog spremembe  24 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 40 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(40) Da bi okrepili izvrševanje 

predpisov iz te uredbe, bi moral imeti vsak 

nadzorni organ pooblastila, da poleg 

ustreznih ukrepov v skladu s to uredbo ali 

namesto njih naloži kazni, vključno z 

upravnimi globami. Ta uredba bi morala 

navajati kršitve, zgornjo mejo in merila za 

določanje s tem povezanih upravnih glob, 

ki bi jih moral v vsakem posameznem 

primeru določiti pristojni nadzorni organ 

ob upoštevanju vseh zadevnih okoliščin v 

določeni situaciji ter zlasti narave, teže in 

trajanja kršitve ter njenih posledic in 

sprejetih ukrepov za zagotavljanje 

skladnosti z obveznostmi iz te uredbe in za 

preprečitev ali ublažitev posledic kršitve. 

Za namene določanja globe na podlagi te 

uredbe bi bilo treba pojem „podjetje“ 

razumeti kot podjetje v skladu s členoma 

101 in 102 Pogodbe. 

(40) Da bi okrepili izvrševanje 

predpisov iz te uredbe, bi moral imeti vsak 

nadzorni organ pooblastila, da poleg 

ustreznih ukrepov v skladu s to uredbo ali 

namesto njih naloži kazni, vključno z 

upravnimi globami. Ta uredba bi morala 

navajati kršitve, zgornjo mejo in merila za 

določanje s tem povezanih upravnih glob, 

ki bi jih moral v vsakem posameznem 

primeru določiti pristojni nadzorni organ 

ob upoštevanju vseh zadevnih okoliščin v 

določeni situaciji ter zlasti narave, teže in 

trajanja kršitve ter njenih posledic in 

sprejetih ukrepov za zagotavljanje 

skladnosti z obveznostmi iz te uredbe in za 

preprečitev ali ublažitev posledic kršitve. 

Za namene določanja globe na podlagi te 

uredbe bi bilo treba pojem „podjetje“ 

razumeti kot podjetje v skladu s členoma 

101 in 102 Pogodbe. Izogibati bi se bilo 

treba dvojnim kaznim za isto dejanje ali 

opustitev ravnanja, ki izhajajo iz kršitve te 
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uredbe in Uredbe (EU) 2016/679. 

 

Predlog spremembe  25 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 41 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(41) Da se dosežejo cilji te uredbe, in 

sicer da se zaščitijo temeljne pravice in 

svoboščine posameznikov in zlasti njihova 

pravica do varstva osebnih podatkov ter 

da se zagotovi prosti pretok osebnih 

podatkov v Uniji, bi bilo treba na Komisijo 

prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 

290 Pogodbe sprejme akte za dopolnitev te 

uredbe. Zlasti bi bilo treba sprejeti 

delegirane akte, kar zadeva informacije, 

ki se navedejo, tudi v standardiziranih 

ikonah, da se v jasno razvidni in 

razumljivi obliki posredujejo pregled nad 

zbiranjem informacij, ki jih oddaja 

terminalska oprema, njegov namen, 

informacije o osebi, ki je zanj odgovorna, 

ter vsak ukrep, ki ga lahko končni 

uporabnik terminalske opreme sprejme, 

da zbiranje čim bolj omeji. Delegirani akti 

so potrebni tudi za določitev kode za 

identifikacijo neposrednih klicev za 

namene trženja, vključno s tistimi, ki se 

izvedejo prek avtomatiziranih klicnih in 

komunikacijskih sistemov. Zlasti je 

pomembno, da se Komisija ustrezno 

posvetuje in da se ta posvetovanja izvedejo 

v skladu z načeli, določenimi v 

Medinstitucionalnem sporazumu o boljši 

pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 

201625. Za zagotovitev enakopravnega 

sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov 

Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta 

vse dokumente sočasno kot strokovnjaki iz 

držav članic, njuni strokovnjaki pa se 

sistematično lahko udeležujejo sestankov 

strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo 

pripravo delegiranih aktov. Poleg tega bi 

bilo treba za zagotovitev enotnih pogojev 

izvajanja te uredbe na Komisijo prenesti 

(41) Za zagotovitev enotnih pogojev 

izvajanja te uredbe bi bilo treba na 

Komisijo prenesti izvedbena pooblastila, 

kadar je tako določeno v tej uredbi. Ta 

pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z 

Uredbo (EU) št. 182/2011. 
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izvedbena pooblastila, kadar je tako 

določeno v tej uredbi. Ta pooblastila bi 

bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) 

št. 182/2011. 

_________________  

25 Medinstitucionalni sporazum med 

Evropskim parlamentom, Svetom 

Evropske unije in Evropsko komisijo o 

boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 

2016 (UL L 123, 12.5.2016, str. 1–14). 

 

 

Predlog spremembe  26 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 43 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(43) Direktivo 2002/58/ES bi bilo treba 

razveljaviti – 

(43) Direktivo 2002/58/ES in Uredbo 

Komisije (EU) št. 611/20131a bi bilo treba 

razveljaviti – 

 _____________ 

 1a Uredba Komisije (EU) št. 611/2013 z 

dne 24. junija 2013 o ukrepih, ki veljajo 

za obveščanje o kršitvi varnosti osebnih 

podatkov v skladu z Direktivo 2002/58/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta o 

zasebnosti in elektronskih komunikacijah 

(UL L 173, 26.6.2013, str. 2).  

Obrazložitev 

Uredbo Komisije (EU) 611/2013 o določitvi posebnih pravil za obveščanje o kršitvi varnosti 

osebnih podatkov bi bilo treba razveljaviti, saj bo razveljavljena tudi njena pravna podlaga, 

tj. Direktiva 2002/58/ES, za obveščanje o kršitvi pa se bo uporabljala splošna uredba o 

varstvu podatkov. 

 

Predlog spremembe  27 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Ta uredba zagotavlja prosti pretok 2. Ta uredba v skladu z Uredbo (EU) 
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elektronskih komunikacijskih podatkov in 

elektronskih komunikacijskih storitev v 

Uniji, ki ne sme biti omejen ali 

prepovedan iz razlogov, povezanih s 

spoštovanjem zasebnega življenja in 

komunikacij fizičnih in pravnih oseb in 

varstvom posameznikov pri obdelavi 

osebnih podatkov. 

2016/679 zagotavlja prosti pretok 

elektronskih komunikacijskih podatkov in 

elektronskih komunikacijskih storitev v 

Uniji. 

 

Predlog spremembe  28 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Določbe te uredbe podrobno 

opredeljujejo in dopolnjujejo Uredbo (EU) 

2016/679 z določitvijo posebnih predpisov 

za namene iz odstavkov 1 in 2. 

3. Določbe te uredbe podrobno 

opredeljujejo in dopolnjujejo Uredbo (EU) 

2016/679 z določitvijo posebnih predpisov 

za namene iz odstavkov 1 in 2. Uredba 

2016/679/ES se uporablja zlasti za vse 

zadeve v zvezi z varstvom temeljnih pravic 

in svoboščin, ki niso izrecno zajete v 

določbah te uredbe, vključno z 

obveznostmi preglednika in pravicami 

posameznikov. 

 

Predlog spremembe  29 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Ta uredba se uporablja za obdelavo 

elektronskih komunikacijskih podatkov, ki 

se izvaja v povezavi z zagotavljanjem in 

uporabo elektronskih komunikacijskih 

storitev, in za informacije, povezane s 

terminalsko opremo končnih 

uporabnikov. 

1. Ta uredba se uporablja za obdelavo 

elektronskih komunikacijskih podatkov, ki 

se izvaja v povezavi z zagotavljanjem in 

uporabo elektronskih komunikacijskih 

storitev. 

 

Predlog spremembe  30 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 2 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Kadar ponudnik elektronske 

komunikacijske storitve nima sedeža v 

Uniji, pisno imenuje predstavnika v Uniji. 

2. Kadar ponudnik elektronske 

komunikacijske storitve nima sedeža v 

Uniji, oseba, določena v skladu s 

členom 27 Uredbe (EU) 2016/679, deluje 

kot njegov predstavnik v Uniji. 

 

Predlog spremembe  31 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Predstavnik ima sedež v eni od 

držav članic, v kateri so končni 

uporabniki takih elektronskih 

komunikacijskih storitev. 

črtano 

 

Predlog spremembe  32 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Elektronski komunikacijski podatki so 

zaupni. Vsem osebam razen končnim 

uporabnikom je prepovedano vsako 

poseganje v elektronske komunikacijske 

podatke, kot je poslušanje, prisluškovanje, 

shranjevanje, spremljanje, skeniranje ali 

kakšen drug način prestrezanja, 

nadzorovanja ali obdelave elektronskih 

komunikacijskih podatkov, razen kadar je 

to dovoljeno v skladu s to uredbo. 

Elektronski komunikacijski podatki so 

zaupni. Vsem osebam razen pošiljateljem 

in naslovnikom je prepovedano vsako 

poseganje v elektronske komunikacijske 

podatke med prenosom, kot je poslušanje, 

prisluškovanje, shranjevanje, ali kakšen 

drug način prestrezanja ali nadzorovanja 

elektronskih komunikacijskih podatkov, 

razen kadar je to dovoljeno v skladu s to 

uredbo.  

 

Predlog spremembe  33 

Predlog uredbe 

Člen 6 – naslov 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Dovoljena obdelava elektronskih 

komunikacijskih podatkov 

Zakonita obdelava elektronskih 

komunikacijskih podatkov 

 

Predlog spremembe  34 

Predlog uredbe 

Člen 6 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Ponudniki elektronskih 

komunikacijskih omrežij in storitev lahko 

elektronske komunikacijske podatke 

obdelujejo, če: 

1. Ponudniki javnih elektronskih 

komunikacijskih omrežij in javno 

dostopnih elektronskih komunikacijskih 
storitev lahko elektronske komunikacijske 

podatke obdelujejo, če: 

(a) je to potrebno zaradi prenosa 

sporočila, in sicer za trajanje, potrebno za 

ta namen,  ali 

(a) je to tehnično potrebno zaradi 

prenosa sporočila, in sicer za trajanje, 

potrebno za ta namen, ali  

(b) je to potrebno zaradi ohranjanja ali 

obnovitve elektronskih komunikacijskih 

omrežij in storitev ali odkrivanje tehničnih 

okvar in/ali napak pri prenosu elektronskih 

komunikacij, za trajanje, potrebno za ta 

namen. 

(b) je to tehnično potrebno zaradi 

ohranjanja ali obnovitve razpoložljivosti, 

celovitosti, varnosti in zaupnosti zadevnih 

elektronskih komunikacijskih omrežij in 

storitev ali zaradi odkrivanja tehničnih 

okvar in/ali napak pri prenosu elektronskih 

komunikacij ali preprečevanja goljufive 

uporabe storitve, za trajanje, ki je potrebno 

za ta namen. 

 

Predlog spremembe  35 

Predlog uredbe 

Člen 6 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Elektronski komunikacijski 

podatki, ki se generirajo v okviru 

elektronske komunikacijske storitve, 

zasnovane posebej za otroke oziroma 

neposredno namenjene njim, se ne 

uporabljajo za profiliranje ali vedenjsko 

usmerjene oglaševalske namene.  
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Predlog spremembe  36 

Predlog uredbe 

Člen 6 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Ponudniki elektronskih 

komunikacijskih omrežij in storitev lahko 

elektronske komunikacijske metapodatke 

obdelujejo, če: 

2. Ponudniki elektronskih 

komunikacijskih omrežij in storitev lahko 

elektronske komunikacijske metapodatke 

obdelujejo, če: 

(a) je to potrebno zaradi izpolnjevanja 

zahtev v zvezi s kakovostjo storitve v 

skladu z [Direktivo o Evropskem zakoniku 

o elektronskih komunikacijah] ali Uredbo 

(EU) 2015/212028, za trajanje, potrebno za 

ta namen, ali 

(a) je to potrebno zaradi kakovosti 

storitve, vključno z upravljanjem omrežja 

in zahtevami v zvezi s kakovostjo storitve 

v skladu z [Direktivo o Evropskem 

zakoniku o elektronskih komunikacijah] ali 

Uredbo (EU) 2015/212028, za trajanje, 

potrebno za ta namen, ali 

(b) je to potrebno zaradi zaračunavanja, 

izračuna plačila medsebojnih povezav, 

odkrivanja ali preprečevanja goljufive 

uporabe ali zlorabe elektronskih 

komunikacijskih storitev ali naročnine 

nanje, ali 

(b) je to potrebno zaradi zaračunavanja, 

izračuna plačila medsebojnih povezav, 

odkrivanja ali preprečevanja goljufive 

uporabe ali zlorabe elektronskih 

komunikacijskih storitev ali naročnine 

nanje, ali 

 (ba) je nadaljnja obdelava 

metapodatkov za drug določen namen 

skladna z namenom, za katere so bili 

podatki prvotno zbrani, zanjo pa veljajo 

posebni zaščitni ukrepi, zlasti 

psevdonimizacija, kot je opredeljeno v 

členu 6(4) Uredbe (EU) 2016/679; 

(c) je zadevni končni uporabnik 

privolil v obdelavo svojih metapodatkov v 

zvezi s komunikacijami za enega ali več 

določenih namenov, vključno z 

zagotavljanjem posebnih storitev takim 

končnim uporabnikom, če zadevnega 

namena ali namenov ne bi bilo mogoče 

izpolniti z obdelavo anonimiziranih 

informacij. 

(c) je zadevni končni uporabnik 

privolil v obdelavo svojih metapodatkov v 

zvezi s komunikacijami za enega ali več 

določenih namenov, vključno z 

zagotavljanjem posebnih storitev takim 

končnim uporabnikom, če zadevnega 

namena ali namenov ne bi bilo mogoče 

izpolniti z obdelavo anonimiziranih 

informacij. 

__________________ __________________ 

28 Uredba (EU) 2015/2120 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 

2015 o določitvi ukrepov v zvezi z 

dostopom do odprtega interneta in 

spremembi Direktive 2002/22/ES o 

28 Uredba (EU) 2015/2120 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 

2015 o določitvi ukrepov v zvezi z 

dostopom do odprtega interneta in 

spremembi Direktive 2002/22/ES o 
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univerzalni storitvi in pravicah 

uporabnikov v zvezi z elektronskimi 

komunikacijskimi omrežji in storitvami ter 

Uredbe (EU) št. 531/2012 o gostovanju v 

javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih 

v Uniji (UL L 310, 26.11.2015, str. 1–18). 

univerzalni storitvi in pravicah 

uporabnikov v zvezi z elektronskimi 

komunikacijskimi omrežji in storitvami ter 

Uredbe (EU) št. 531/2012 o gostovanju v 

javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih 

v Uniji (UL L 310, 26.11.2015, str. 1–18). 

 

Predlog spremembe  37 

Predlog uredbe 

Člen 6 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Ponudniki elektronskih 

komunikacijskih storitev lahko vsebino 

elektronskih komunikacij obdelujejo le: 

3. Ponudniki elektronskih 

komunikacijskih storitev lahko vsebino 

elektronskih komunikacij obdelujejo: 

(a) zaradi zagotavljanja posebne 

storitve končnemu uporabniku, če so 

zadevni končni uporabniki privolili v 

obdelavo vsebine svojih elektronskih 

komunikacij in navedene storitve ni 

mogoče opraviti brez obdelave take 

vsebine, ali 

(a) zaradi zagotavljanja posebne 

storitve končnemu uporabniku, če so 

zadevni končni uporabniki privolili v 

obdelavo vsebine svojih elektronskih 

komunikacij in navedene storitve ni 

mogoče opraviti brez obdelave take 

vsebine, ali 

(b) če so vsi zadevni končni 

uporabniki privolili v obdelavo vsebine 

svojih elektronskih komunikacij za enega 

ali več določenih namenov, ki jih ni 

mogoče izpolniti z obdelavo 

anonimiziranih informacij, in se je 

ponudnik posvetoval z nadzornim 

organom. Za posvetovanje z nadzornim 

organom se uporablja člen 36(2) in (3) 

Uredbe(EU) 2016/679.  

(b)  če so končni uporabniki izvajalcev 

storitev privolili v obdelavo vsebine svojih 

elektronskih komunikacij v skladu z 

Uredbo (EU) 2016/679, ali 

 (ba) samo zaradi zagotavljanja posebne 

storitve, ki jo je končni uporabnik izrecno 

zahteval med izključno osebno, domačo 

ali poslovno dejavnostjo, če je zadevni 

končni uporabnik privolil v obdelavo 

vsebine svojih elektronskih komunikacij 

in navedene storitve ni mogoče opraviti 

brez obdelave take vsebine. 
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Predlog spremembe  38 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Ko naslovnik ali naslovniki 

prejmejo vsebino elektronske 

komunikacije, ponudnik elektronske 

komunikacijske storitve brez poseganja v 

člen 6(1)(b) ter člen 6(3)(a) in (b) izbriše 

vsebino elektronske komunikacije ali 

navedene podatke anonimizira. Take 

podatke lahko zabeležijo ali shranijo 

končni uporabniki ali tretja oseba, ki so jo 

končni uporabniki pooblastili za beleženje, 

shranjevanje ali kakšno drugo obdelavo 

takih podatkov, v skladu z Uredbo (EU) 

2016/679. 

1. Ko naslovnik ali naslovniki 

prejmejo vsebino elektronske 

komunikacije, ponudnik elektronske 

komunikacijske storitve brez poseganja v 

člen 6(1)(b) ter člen 6(3)(a), (aa) in (b) 

izbriše vsebino elektronske komunikacije 

ali navedene podatke anonimizira. Take 

podatke lahko zabeležijo ali shranijo 

uporabniki ali oseba, ki je lahko izvajalec 

elektronske komunikacijske storitve, ki jo 

je končni uporabnik posebej pooblastil za 

beleženje, shranjevanje ali kakšno drugo 

obdelavo takih podatkov. Končni 

uporabnik lahko nadalje obdela vsebino v 

skladu z Uredbo (EU) 2016/679, če je to 

potrebno.  

 

Predlog spremembe  39 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Ponudnik elektronske 

komunikacijske storitve brez poseganja v 

člen 6(1)(b) ter člen 6(2)(a) in (c) izbriše 

elektronske komunikacijske metapodatke 

ali navedene podatke anonimizira, ko ti 

podatki več niso potrebni zaradi prenosa 

sporočila. 

2. Ponudnik elektronske 

komunikacijske storitve brez poseganja v 

člen 6(1)(b) ter člen 6(2)(a) in (c) izbriše 

elektronske komunikacijske metapodatke 

ali navedene podatke anonimizira ali 

psevdonimizira, ko ti podatki več niso 

potrebni zaradi prenosa sporočila. 

 

Predlog spremembe  40 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Uporaba obdelovalnih in 1. Uporaba obdelovalnih in 
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pomnilniških zmogljivosti terminalske 

opreme in zbiranje informacij s 

terminalske opreme končnih uporabnikov, 

tudi o programski in strojni opremi, razen 

če navedeno izvaja zadevni končni 

uporabnik, sta prepovedana, razen če: 

pomnilniških zmogljivosti terminalske 

opreme in zbiranje osebnih podatkov s 

terminalske opreme končnih uporabnikov, 

tudi o programski in strojni opremi, razen 

če navedeno izvaja zadevni končni 

uporabnik, sta prepovedana, razen če: 

(a) je to potrebno le zaradi izvedbe 

prenosa elektronske komunikacije prek 

elektronskega komunikacijskega omrežja, 

ali 

(a) je to tehnično potrebno le zaradi 

izvedbe prenosa elektronske komunikacije 

prek elektronskega komunikacijskega 

omrežja, ali 

(b) je končni uporabnik v to privolil, ali (b) je končni uporabnik v to privolil, ali 

(c) je to potrebno zaradi opravljanja 

storitve informacijske družbe, ki jo je 

zahteval končni uporabnik, ali 

(c) je to potrebno zaradi opravljanja 

storitve, ki jo je zahteval končni uporabnik, 

zlasti za zagotovitev celovitosti, varnosti in 

dostopa do storitve informacijske družbe, 

ali zaradi ukrepov za zaščito pred 

nepooblaščeno uporabo storitve 

informacijske družbe ali dostopom do nje 

v skladu s pogoji uporabe za dajanje 

storitve na voljo končnemu uporabniku, 

ali 

(d) je to potrebno zaradi merjenja 

spletnega občinstva, če tako merjenje 

izvaja ponudnik storitve informacijske 

družbe, ki jo je zahteval končni uporabnik. 

(d) je to potrebno zaradi merjenja 

občinstva, če tako merjenje izvaja 

ponudnik storitve informacijske družbe, ki 

jo je zahteval končni uporabnik, ali se 

izvaja v imenu ponudnika, vključno z 

merjenjem kazalnikov za uporabo storitev 

informacijske družbe za izračun 

zapadlega plačila, in pod pogojem, da 

tako merjenje občinstva ne vpliva 

negativno na temeljne pravice končnega 

uporabnika ali je potrebno za pridobitev 

informacij o tehnični kakovosti ali 

učinkovitosti opravljene storitve 

informacijske družbe in ne vpliva bistveno 

na zasebnost končnih uporabnikov. Če 

merjenje občinstva poteka v imenu 

ponudnika storitev informacijske družbe, 

se zbrani podatki obdelujejo le za tega 

ponudnika in se ločijo od podatkov, 

zbranih pri merjenju občinstva v imenu 

drugih ponudnikov, ali 

 (da) je to potrebno za zagotavljanje 

zasebnosti, varnosti ali zaščite končnega 

uporabnika ali za zagotavljanje zaupnosti, 

celovitosti, razpoložljivosti, pristnosti 
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terminalske opreme. 

 

Predlog spremembe  41 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Zbiranje informacij, ki jih oddaja 

terminalska oprema, da se lahko poveže z 

drugo napravo in/ali omrežno opremo, je 

prepovedano, razen če: 

2. Zbiranje informacij, ki jih oddaja 

terminalska oprema, da se lahko poveže z 

drugo napravo in/ali omrežno opremo, je 

prepovedano, razen če: 

(a) se izvaja izključno zaradi tega, za 

čas, ki je za to potreben, in za namene 

vzpostavitve povezave, ali 

(a) se izvaja izključno zaradi tega, za 

čas, ki je za to potreben, in le za namene 

vzpostavitve povezave, ki jo zahteva 

uporabnik, ali 

 (ab) so podatki anonimizirani in 

tveganja ustrezno zmanjšana, ali 

 (ac) je to potrebno za namene 

statističnega štetja, ki se izvaja v 

omejenem trajanju in obsegu, nujno 

potrebnem za ta namen, podatki pa se 

anonimizirajo ali izbrišejo takoj, ko niso 

več potrebni za ta namen, ali 

(b) je objavljeno jasno in vidno 

obvestilo, ki obvešča vsaj o načinih 

zbiranja, njegovem namenu, osebi, ki je 

zanj odgovorna, in drugih informacijah, ki 

se zahtevajo na podlagi člena 13 Uredbe 

(EU) 2016/679, kadar se zbirajo osebni 

podatki, ter o vseh ukrepih, ki jih lahko 

končni uporabnik terminalske opreme 

sprejme, da zbiranje prepreči ali čim bolj 

omeji. 

(b) je končni uporabnik v to privolil, 

potem ko je bil z jasnim in vidnim 

obvestilom obveščen vsaj o načinih 

zbiranja, njegovem namenu, osebi, ki je 

zanj odgovorna, in drugih informacijah, ki 

se zahtevajo na podlagi člena 13 Uredbe 

(EU) 2016/679, kadar se zbirajo osebni 

podatki, ter o vseh ukrepih, ki jih lahko 

končni uporabnik terminalske opreme 

sprejme, da zbiranje prepreči ali čim bolj 

omeji. 

Zbiranje takih informacij se lahko izvaja le, 

če so bili uporabljeni ustrezni tehnični in 

organizacijski ukrepi za zagotavljanje ravni 

varnosti glede na tveganje, kakor je 

določeno v členu 32 Uredbe (EU) 

2016/679. 

Zbiranje takih informacij se lahko izvaja le, 

če so bili uporabljeni ustrezni tehnični in 

organizacijski ukrepi za zagotavljanje ravni 

varnosti glede na tveganje, kakor je 

določeno v členu 32 Uredbe (EU) 

2016/679. 
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Predlog spremembe  42 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Informacije, ki se zagotovijo v 

skladu s točko (b) odstavka 2, se lahko 

navedejo skupaj z uporabo 

standardiziranih ikon, da se v jasno 

razvidni, razumljivi in berljivi obliki 

zagotovi smiseln pregled načrtovanega 

zbiranja. 

črtano 

 

Predlog spremembe  43 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Komisija je v skladu s členom 27 

pooblaščena za sprejemanje delegiranih 

aktov za določitev informacij, ki se 

navedejo v standardiziranih ikonah, in 

postopkov za določitev standardiziranih 

ikon. 

črtano 

 

Predlog spremembe  44 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 4 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 4a. Terminalska oprema, ki je posebej 

namenjena otroški uporabi, izvaja 

posebne ukrepe, da se prepreči dostop do 

obdelovalnih in pomnilniških zmogljivosti 

opreme z namenom profiliranja 

uporabnikov ali spremljanja vedenja za 

komercialne namene. 
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Predlog spremembe  45 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Če se za dostop do storitve zahteva 

obdelava informacij, ki ni nujno potrebna 

za zagotavljanje storitve, in končni 

uporabnik zavrne privolitev za tako 

obdelavo, se končnemu uporabniku 

ponudijo druge poštene in razumne 

možnosti za dostop do storitve. 

 

Predlog spremembe  46 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Končni uporabniki, ki so privolili v 

obdelavo elektronskih komunikacijskih 

podatkov, kakor je določeno v členu 

6(2)(c) in členu 6(3)(a) in (b), imajo 

možnost, da kadar koli prekličejo svojo 

privolitev v skladu s členom 7(3) Uredbe 

(EU) 2016/679, o tej možnosti pa se jih 

opominja v rednih 6-mesečnih intervalih, 

dokler traja obdelava. 

3. Končni uporabniki, ki so privolili v 

obdelavo elektronskih komunikacijskih 

podatkov, kakor je določeno v členu 

6(2)(c) in členu 6(3)(a) in (b), imajo 

možnost, da kadar koli prekličejo svojo 

privolitev v skladu s členom 7(3) Uredbe 

(EU) 2016/679. Privolitev mora biti enako 

enostavno preklicati kot dati. 

 

Predlog spremembe  47 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Programska oprema, dana na trg, ki 

omogoča elektronske komunikacije, 

vključno s pridobivanjem in navedbo 

informacij na internetu, ponuja možnost, da 

se tretjim osebam prepreči shranjevanje 

informacij na terminalski opremi končnega 

uporabnika ali obdelava informacij, že 

shranjenih na navedeni opremi. 

1. Programska oprema, dana na trg, ki 

omogoča elektronske komunikacije, 

vključno s pridobivanjem in navedbo 

informacij na internetu, ponuja možnost, da 

se prepreči shranjevanje informacij na 

terminalski opremi končnega uporabnika 

ali obdelava informacij, že shranjenih na 

navedeni opremi. 



 

PE604.857v03-00 38/49 AD\1136169SL.docx 

SL 

 

Predlog spremembe  48 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Programska oprema ob namestitvi 

končnega uporabnika obvesti o možnostih 

nastavitve zasebnosti in za nadaljevanje 

namestitve od njega zahteva, naj privoli v 

nastavitev. 

2. Programska oprema ob namestitvi 

končnega uporabnika obvesti o možnostih 

nastavitve zasebnosti. Tehnične nastavitve 

tvori več možnosti, med katerimi lahko 

izbira končni uporabnik, vključno z 

možnostjo, da se prepreči shranjevanje 

informacij na terminalski opremi 

končnega uporabnika in obdelavo 

informacij, ki so že shranjene ali se 

obdelujejo na tej opremi. Te nastavitve 

morajo biti enostavno dostopne med 

uporabo programske opreme. 

 

Predlog spremembe  49 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Programska oprema, ki je že 

nameščena 25. maja 2018, mora zahteve na 

podlagi odstavkov 1 in 2 izpolniti pri prvi 

posodobitvi programske opreme, vendar 

najpozneje do 25. avgusta 2018. 

3. Programska oprema, ki je že 

nameščena 25. maja 2018, mora zahteve na 

podlagi odstavkov 1 in 2 izpolniti pri prvi 

posodobitvi programske opreme, vendar 

najpozneje eno leto po začetku veljavnosti 

te uredbe. 

 

Predlog spremembe  50 

Predlog uredbe 

Člen 11 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Pravo unije ali pravo države članice 

lahko z zakonodajnim ukrepom omeji 

obseg obveznosti in pravic iz členov od 5 

do 8, če taka omejitev spoštuje bistvo 

1. Pravo unije ali pravo države članice 

lahko z zakonodajnim ukrepom omeji 

obseg obveznosti in pravic iz členov od 5 

do 8, če taka omejitev spoštuje bistvo 
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temeljnih pravic in svoboščin ter je 

potreben in sorazmeren ukrep v 

demokratični družbi za zagotavljanje 

enega ali več splošnih javnih interesov iz 

člena 23(1)(a) do (e) Uredbe (EU) 

2016/679 ali spremljanja, pregledovanja 

ali urejanja, povezanega z izvajanjem 

javne oblasti zaradi takih interesov. 

temeljnih pravic in svoboščin ter je 

potreben, primeren in sorazmeren ukrep v 

demokratični družbi za zagotavljanje 

nacionalne varnosti (npr. državne 

varnosti), obrambe in javne varnosti ter za 

preprečevanje, preiskovanje, odkrivanje 

ali pregon kaznivih dejanj. 

 

Predlog spremembe  51 

Predlog uredbe 

Člen 11 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Zakonodaja držav članic ne sme 

zahtevati odstranitve ali oslabitve ukrepov 

tehnične zaščite, kot je šifriranje od konca 

do konca; prav tako ne sme drugače 

določiti narave teh ukrepov, kadar jih 

uporablja neposredno ponudnik 

elektronskega komunikacijskega omrežja, 

storitve ali terminalske opreme ali končni 

uporabnik. 

 

Predlog spremembe  52 

Predlog uredbe 

Člen 12 – odstavek 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Kadar je na voljo prikaz identitete 

kličočega in priključka v zvezi v skladu s 

členom [107] [Direktive o Evropskem 

zakoniku o elektronskih komunikacijah], 

ponudniki javno dostopnih medosebnih 

komunikacijskih storitev na podlagi 

številke: 

1. Kadar je na voljo prikaz identitete 

kličočega in priključka v zvezi v skladu s 

členom [107] [Direktive o Evropskem 

zakoniku o elektronskih komunikacijah], 

ponudniki javno dostopnih medosebnih 

komunikacijskih storitev na podlagi 

številke ter odvisno od tehnične 

izvedljivosti in gospodarske smotrnosti: 

 

Predlog spremembe  53 

Predlog uredbe 

Člen 15 – odstavek 1 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Ponudniki javno dostopnih 

direktorijev pridobijo privolitev končnih 

uporabnikov, ki so fizične osebe, za 

vključitev njihovih osebnih podatkov v 

direktorij in nato privolitev teh končnih 

uporabnikov za vključitev podatkov glede 

na kategorijo osebnih podatkov, če so taki 

podatki pomembni za namen direktorija, 

kot ga določi ponudnik direktorija. 

Ponudniki končnim uporabnikom, ki so 

fizične osebe, zagotovijo načine za 

preverjanje, popravek ali izbris takih 

podatkov. 

1. Brez poseganja v nacionalno 

zakonodajo držav članic ponudniki 

elektronskih informacijskih, 

komunikacijskih in telekomunikacijskih 

storitev končnim uporabnikom, ki so 

fizične osebe, omogočijo pravico, da 

nasprotujejo vključitvi z njimi povezanih 

podatkov v direktorije, ter zagotovijo 

pregledne informacije o podatkih, 

vključenih v direktorij, in načine za 

preverjanje, popravek, posodobitev ali 

izbris takih podatkov.  

 

Predlog spremembe  54 

Predlog uredbe 

Člen 15 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Ponudniki javno dostopnega 

direktorija končne uporabnike, ki so 

fizične osebe in katerih podatki so v 

direktoriju, obvestijo o razpoložljivih 

iskalnih funkcijah direktorija in pridobijo 

privolitev končnih uporabnikov, preden 

omogočijo take iskalne funkcije v zvezi z 

njihovimi podatki. 

2. Ponudniki javno dostopnega 

direktorija končnim uporabnikom, ki so 

fizične osebe in katerih podatki so v 

direktoriju, zagotavljajo dostopne in 

razumljive informacije o razpoložljivih 

iskalnih funkcijah direktorija in jim 

zagotavljajo možnost onemogočiti take 

iskalne funkcije v zvezi z njihovimi 

podatki. 

 

Predlog spremembe  55 

Predlog uredbe 

Člen 15 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Ponudniki javno dostopnih 

direktorijev omogočijo končnim 

uporabnikom, ki so pravne osebe, da 

nasprotujejo vključitvi z njimi povezanih 

podatkov v direktorij. Ponudniki takim 

končnim uporabnikom, ki so pravne osebe, 

3. Ponudniki elektronskih 

informacijskih, komunikacijskih in 

telekomunikacijskih storitev omogočijo 

končnim uporabnikom, ki so pravne osebe, 

da nasprotujejo vključitvi z njimi 

povezanih podatkov v direktorij. Ponudniki 
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zagotovijo načine za preverjanje, popravek 

ali izbris takih podatkov. 

takim končnim uporabnikom, ki so pravne 

osebe, zagotovijo načine za preverjanje, 

popravek, posodobitev, dopolnitev ali 

izbris takih podatkov. Fizične osebe, ki 

delujejo v okviru svojega poklica, kot so 

samozaposlene osebe, mali obrtniki ali 

samostojni delavci, so izenačene s 

pravnimi osebami. 

 

Predlog spremembe  56 

Predlog uredbe 

Člen 15 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Možnost, da končni uporabniki niso 

vključeni v javno dostopni direktorij ali da 

preverijo, popravijo in izbrišejo katere koli 

podatke, ki se nanašajo nanje, se zagotovi 

brezplačno. 

4. Možnost, da končni uporabniki niso 

vključeni v javno dostopni direktorij ali da 

preverijo, popravijo, posodobijo, dopolnijo 

in izbrišejo katere koli podatke, ki se 

nanašajo nanje, se zagotovi brezplačno in 

je enostavno dostopna. 

 

Predlog spremembe  57 

Predlog uredbe 

Člen 15 – odstavek 4 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 4a. Določbe odstavkov od 1 do 4 se ne 

uporabljajo za podatke in informacije, 

objavljene v drugih javno dostopnih virih, 

in podatke, ki jih zagotovijo končni 

uporabniki sami, niti se ne uporabljajo za 

podatke, objavljene v javno dostopnih 

direktorijih, pred začetkom veljavnosti te 

uredbe, razen če so končni uporabniki 

izrazili nasprotovanje vključitvi njihovih 

podatkov v direktorij ali dostopnosti 

iskalnih funkcij, povezanih z njihovimi 

podatki, v skladu s členom 17 Uredbe 

(EU) 2016/679. 
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Predlog spremembe  58 

Predlog uredbe 

Člen 16 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Kadar fizična ali pravna oseba 

pridobi podatke o elektronskem naslovu za 

elektronsko pošto svoje stranke v okviru 

prodaje proizvoda ali storitve v skladu z 

Uredbo (EU) 2016/679, lahko navedena 

fizična ali pravna oseba te podatke o 

elektronskem naslovu uporabi za 

neposredno trženje podobnih lastnih 

proizvodov ali storitev le, če je strankam 

dana jasna in izrecna možnost, da na 

brezplačen in enostaven način nasprotujejo 

takšni uporabi. Pravica do nasprotovanja 

se zagotovi pri zbiranju in ko se pošlje 

sporočilo. 

2. Kadar fizična ali pravna oseba 

pridobi podatke o elektronskem naslovu za 

elektronsko pošto svoje stranke v okviru 

prodaje proizvoda ali storitve v skladu z 

Uredbo (EU) 2016/679, lahko navedena 

fizična ali pravna oseba te podatke o 

elektronskem naslovu uporabi za 

neposredno trženje lastnih proizvodov ali 

storitev le, če je strankam dana jasna in 

izrecna možnost, da na brezplačen in 

enostaven način nasprotujejo takšni 

uporabi. Stranko se obvesti o pravici do 

nasprotovanja in se ji zagotovi preprost 

način izvrševanja te pravice pri zbiranju in 

ko se pošlje sporočilo. 

 

Predlog spremembe  59 

Predlog uredbe 

Člen 16 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Brez poseganja v odstavka 1 in 2 

fizične ali pravne osebe, ki uporabljajo 

elektronske komunikacijske storitve za 

namene opravljanja klicev za namene 

neposrednega trženja: 

3. Brez poseganja v odstavka 1 in 2 

fizične ali pravne osebe, ki uporabljajo 

elektronske komunikacijske storitve za 

namene opravljanja klicev za namene 

neposrednega trženja, prikažejo identiteto 

priključka, na katerem so dosegljive, in 

lahko prikažejo posebno kodo/predpono, 

iz katere je razvidno, da je klic tržne 

narave. 

(a) prikažejo identiteto priključka, na 

katerem so dosegljive, ali 

 

(b) prikažejo posebno kodo/predpono, 

iz katere je razvidno, da je klic tržne 

narave. 
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Predlog spremembe  60 

Predlog uredbe 

Člen 16 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Ne glede na odstavek 1 lahko 

države članice z zakonom zagotovijo, da se 

lahko govorno-govorni klici za namene 

neposrednega trženja končnim 

uporabnikom, ki so fizične osebe, opravijo 

le pri končnih uporabnikih, ki so fizične 

osebe in niso nasprotovali prejemanju 

navedenih sporočil. 

4. Ne glede na odstavek 1 lahko 

države članice z zakonom zagotovijo, da se 

lahko govorno-govorni klici za namene 

neposrednega trženja končnim 

uporabnikom opravijo le pri končnih 

uporabnikih, ki niso nasprotovali 

prejemanju navedenih sporočil. Države 

članice lahko zagotovijo, da lahko 

uporabniki prejemanju nepovabljenih 

sporočil nasprotujejo z vključitvijo v 

nacionalni register oseb, ki ne želijo 

prejemati klicev, s čimer tudi zagotovijo, 

da se izvzetje od uporabnika zahteva le 

enkrat. 

 

Predlog spremembe  61 

Predlog uredbe 

Člen 17 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 17 črtano 

Informacije o odkritih varnostnih 

tveganjih 

 

V primeru posebnega tveganja, ki bi lahko 

ogrozilo varnost omrežij in elektronskih 

komunikacijskih storitev, mora ponudnik 

elektronske komunikacijske storitve 

zadevne končne uporabnike obvestiti o 

takem tveganju in, če tveganje presega 

obseg ukrepov, ki jih ponudnik storitve 

lahko sprejme, o vseh možnih sredstvih za 

odpravo tveganja, vključno z navedbo 

verjetnih stroškov. 

 

 

Predlog spremembe  62 

Predlog uredbe 



 

PE604.857v03-00 44/49 AD\1136169SL.docx 

SL 

Člen 18 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Neodvisni nadzorni organ ali 

organi, ki so odgovorni za spremljanje 

uporabe Uredbe (EU) 2016/679, so 

odgovorni tudi za spremljanje uporabe te 

uredbe. Pri tem se smiselno uporabljata 

poglavji VI in VII Uredbe (EU) 2016/679. 

Naloge in pooblastila nadzornih organov se 

izvajajo v zvezi s končnimi uporabniki. 

1. Vsaka država članica določi, da je 

eden ali več neodvisnih javnih organov 

odgovornih za spremljanje uporabe te 

uredbe. Pri tem se smiselno uporabljata 

poglavji VI in VII Uredbe (EU) 2016/679. 

Naloge in pooblastila nadzornih organov se 

izvajajo v zvezi s končnimi uporabniki. 

 

Predlog spremembe  63 

Predlog uredbe 

Člen 18 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Kadar je primerno, nadzorni organ 

ali organi iz odstavka 1 sodelujejo z 

nacionalnimi regulativnimi organi, 

ustanovljenimi v skladu z [Direktivo o 

Evropskem zakoniku o elektronskih 

komunikacijah]. 

2. Vsak nadzorni organ prispeva k 

dosledni uporabi te uredbe v vsej Uniji. 

Kadar je primerno, nadzorni organ ali 

organi iz odstavka 1 sodelujejo z 

nacionalnimi regulativnimi organi, 

ustanovljenimi v skladu z [Direktivo o 

Evropskem zakoniku o elektronskih 

komunikacijah], in nacionalnimi organi, 

odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o 

varstvu potrošnikov (Uredba (EU) .../... 

Evropskega parlamenta in Sveta1a). 

 __________________ 

 Uredba (ES) .../... Evropskega parlamenta 

in Sveta z dne ... o sodelovanju med 

nacionalnimi organi, odgovornimi za 

izvrševanje zakonodaje o varstvu 

potrošnikov, in o razveljavitvi Uredbe 

(ES) št. 2006/2004 (UL ...). 

 

Predlog spremembe  64 

Predlog uredbe 

Člen 21 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 
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2. Vsaka fizična ali pravna oseba, ki 

ni končni uporabnik, na katero so 

negativno vplivale kršitve te uredbe in ima 

zakoniti interes za prenehanje ali 

prepoved domnevnih kršitev, vključno s 

ponudnikom elektronskih 

komunikacijskih storitev, ki ščiti svoje 

zakonite poslovne interese, ima pravico, 

da v zvezi s takimi kršitvami vloži pravno 

sredstvo pri sodišču. 

črtano 

 

Predlog spremembe  65 

Predlog uredbe 

Člen 22 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Vsak končni uporabnik elektronskih 

komunikacijskih storitev, ki je zaradi 

kršitve te uredbe utrpel premoženjsko ali 

nepremoženjsko škodo, ima pravico, da od 

kršitelja dobi odškodnino za nastalo 

škodo, razen če kršitelj dokaže, da nikakor 

ni odgovoren za dogodek, ki povzroči 

škodo v skladu s členom 82 Uredbe (EU) 

2016/679. 

črtano 

 

Predlog spremembe  66 

Predlog uredbe 

Poglavje 6 – naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

DELEGIRANI IN IZVEDBENI AKTI IZVEDBENI AKTI 

 

Predlog spremembe  67 

Predlog uredbe 

Člen 25 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 25 črtano 
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Izvajanje pooblastila  

1. Pooblastilo za sprejetje delegiranih 

aktov se Komisiji podeli pod pogoji, 

določenimi v tem členu. 

 

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 

aktov iz člena 8(4) se prenese na Komisijo 

za nedoločen čas od [datuma začetka 

veljavnosti te uredbe]. 

 

3. Prenos pooblastila iz člena 8(4) lahko 

kadar koli prekliče Evropski parlament ali 

Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati 

podelitev pooblastila iz navedenega 

sklepa. Sklep začne učinkovati dan po 

njegovi objavi v Uradnem listu Evropske 

unije ali na poznejši dan, ki je določen v 

navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na 

veljavnost že veljavnih delegiranih aktov. 

 

4. Komisija se pred sprejetjem 

delegiranega akta posvetuje s 

strokovnjaki, ki jih imenujejo vse države 

članice, v skladu z načeli, določenimi v 

Medinstitucionalnem sporazumu o boljši 

pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 

 

5. Komisija takoj po sprejetju 

delegiranega akta o njem sočasno uradno 

obvesti Evropski parlament in Svet. 

 

6. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 

8(4), začne veljati le, če mu niti Evropski 

parlament niti Svet ne nasprotujeta v roku 

dveh mesecev od uradnega obvestila 

Evropskemu parlamentu in Svetu o tem 

aktu ali če pred iztekom tega roka tako 

Evropski parlament kot Svet obvestita 

Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. 

Ta rok se na pobudo Evropskega 

parlamenta ali Sveta podaljša za dva 

meseca. 

 

 

Predlog spremembe  68 

Predlog uredbe 

Člen 27 – odstavek 1 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Direktiva 2002/58/ES se razveljavi 

z učinkom od 25. maja 2018. 

1. Direktiva 2002/58/ES in Uredba 

št. 611/2013 se razveljavita z učinkom od 

[XXX]. 
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