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PREDLOGI SPREMEMB 

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za notranji trg in varstvo 

potrošnikov kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb: 

Predlog spremembe  1 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) Podatkovne vrednostne verige 

temeljijo na različnih dejavnostih v zvezi s 

podatki: ustvarjanju in zbiranju podatkov; 

združevanju in organizaciji podatkov; 

shranjevanju in obdelavi podatkov; 

analizi, trženju in razširjanju podatkov; 

uporabi in ponovni uporabi podatkov. 

Uspešno in učinkovito delovanje storitev 

shranjevanja in drugih storitev obdelave 

podatkov je temeljni gradnik v vseh 

podatkovnih vrednostnih verigah. Vendar 

takšno uspešno in učinkovito delovanje ter 

razvoj podatkovnega gospodarstva v Uniji 

omejujeta zlasti dve vrsti ovir, tj. v zvezi z 

mobilnostjo podatkov in notranjim trgom. 

(2) Podatkovne vrednostne verige 

temeljijo na različnih dejavnostih v zvezi s 

podatki: ustvarjanju in zbiranju podatkov; 

združevanju in organizaciji podatkov; 

obdelavi; analizi, trženju in razširjanju 

podatkov; uporabi in ponovni uporabi 

podatkov. Uspešno in učinkovito delovanje 

storitev obdelave podatkov je temeljni 

gradnik v vseh podatkovnih vrednostnih 

verigah. Vendar takšno uspešno in 

učinkovito delovanje ter razvoj 

podatkovnega gospodarstva v Uniji 

omejujeta zlasti dve vrsti ovir, tj. v zvezi z 

mobilnostjo podatkov in notranjim trgom. 

Obrazložitev 

Opredelitev „obdelave“, dodana v členu 3, zajema „shranjevanje podatkov“. Sprememba 

velja za celotno besedilo; če bo sprejeta, bodo potrebne ustrezne prilagoditve. 

 

Predlog spremembe  2 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(3) Svoboda ustanavljanja in svoboda 

opravljanja storitev iz Pogodbe o delovanju 

Evropske unije se uporabljata tudi za 

storitve shranjevanja ali druge storitve 

obdelave podatkov. Vendar opravljanje 

navedenih storitev ovirajo ali včasih 

(3) Svoboda ustanavljanja in svoboda 

opravljanja storitev iz členov 26, 49 do 55 

in 56 do 62 Pogodbe o delovanju Evropske 

unije (PDEU) se uporabljata tudi za 

storitve shranjevanja ali druge storitve 

obdelave podatkov, vključno s prenosom 
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preprečujejo določene nacionalne zahteve 

za lokalizacijo podatkov na določenem 

ozemlju. 

podatkov. Vendar opravljanje navedenih 

storitev ovirajo ali včasih preprečujejo 

določene nacionalne zahteve za 

lokalizacijo podatkov na določenem 

ozemlju. 

Obrazložitev 

V členu 6 so določeni tehnični vidiki prenosa podatkov. Osnutek uredbe ne opredeljuje, kaj je 

pravica do prenosa podatkov niti kaj je sam prenos podatkov. Da bi bilo torej mogoče izvajati 

člen 6, je treba prenos podatkov opredeliti kot storitev, ki zato spada v svobodo zagotavljanja 

storitev iz Pogodbe. 

 

Predlog spremembe  3 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 5 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (5a) Kombinacija teh ovir povzroča 

pomanjkanje konkurence med ponudniki 

storitev v oblaku v Evropi, različne težave, 

povezane z odvisnostjo od enega 

prodajalca in veliko pomanjkanje 

mobilnosti podatkov. Ravno tako politike 

lokalizacije podatkov spodkopavajo 

sposobnost podjetij za raziskave in razvoj 

za lajšanje sodelovanja med podjetji, 

univerzami in drugimi raziskovalnimi 

organizacijami, da bi pognale lastne 

inovacije. 

 

Predlog spremembe  4 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 7 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (7a) Tako kot podjetja in potrošniki 

imajo tudi javni organi in organizacije 

držav članic koristi od večje svobode izbire 

glede ponudnikov podatkovnih storitev, 

konkurenčnejših cen in učinkovitejšega 

zagotavljanja storitev državljanom. Javni 
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organi in organizacije bi morali glede na 

velike količine podatkov, ki jih obdelujejo, 

dajati zgled z uporabo podatkovnih 

storitev v Uniji v zvezi z neosebnimi 

podatki ter se pri uporabi podatkovnih 

storitev zasebnih strank vzdržati vsakršnih 

neupravičenih omejitev glede lokalizacije 

podatkov.  

 

Predlog spremembe  5 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 10 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(10) V skladu z Uredbo (EU) 2016/679 

države članice ne smejo niti omejiti niti 

prepovedati prostega pretoka osebnih 

podatkov v Uniji iz razlogov, povezanih z 

varstvom posameznikov pri obdelavi 

osebnih podatkov. Ta uredba določa enako 

načelo prostega pretoka v Uniji za 

neosebne podatke, razen če bi bila omejitev 

ali prepoved upravičena iz varnostnih 

razlogov. 

(10) V skladu z Uredbo (EU) 2016/679 

države članice ne smejo niti omejiti niti 

prepovedati prostega pretoka osebnih 

podatkov v Uniji iz razlogov, povezanih z 

varstvom posameznikov pri obdelavi 

osebnih podatkov. Ta uredba določa enako 

načelo prostega pretoka v Uniji za 

neosebne podatke, razen če bi bila omejitev 

ali prepoved upravičena iz varnostnih 

razlogov. Uredba (EU) 2016/679 in ta 

uredba določata skladen sklop pravil, ki 

urejajo prosti pretok različnih vrst 

podatkov. Zato bi bilo treba za del sklopa, 

ki se nanaša na osebne podatke, 

uporabljati Uredbo (EU) 2016/679, za del 

sklopa z neosebnimi podatki pa to uredbo. 

Kadar so neosebni in osebni podatki 

neločljivo povezani, se ta uredba 

uporablja brez poseganja v Uredbo (EU) 

2016/679. Poleg tega ta uredba ne nalaga 

obveznosti razvezave mešanih 

podatkovnih nizov niti obveznosti 

ločenega shranjevanja različnih vrst 

podatkov. 

 

Predlog spremembe  6 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 10 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (10a) S to uredbo se torej ne bi smela 

znižati raven varstva, ki jo uživajo fizične 

osebe v skladu z Uredbo 2016/679, 

podjetja pa bi morala z lahkoto 

izpolnjevati zahteve uredbe, zlasti pa ta ne 

bi smela predstavljati ovire za razvoj 

zagonskih ter malih in srednjih podjetij.   

Komisija bi morala na svojem spletišču 

zagotoviti jasne smernice za podjetja glede 

pravne obravnave mešanih podatkovnih 

nizov, pa tudi informacije glede možnosti 

njihove razvezave. Komisija bi morala 

oceniti uporabo te uredbe za nize mešanih 

podatkov in ob njenem pregledu po 

potrebi predlagati dodatna priporočila. 

 

Predlog spremembe  7 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 12 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(12) Zahteve glede lokalizacije podatkov 

nedvomno ovirajo prosti pretok storitev 

shranjevanja ali drugih storitev obdelave 

podatkov v Uniji in notranji trg. Zato bi jih 

bilo kot take treba prepovedati, razen če so 

utemeljene na podlagi javne varnosti, kot 

je opredeljeno s pravom Unije, zlasti 

členom 52 Pogodbe o delovanju Evropske 

unije, in so v skladu z načelom 

sorazmernosti iz člena 5 Pogodbe o 

Evropski uniji. Da bi se uveljavilo načelo 

prostega pretoka neosebnih podatkov prek 

meja, zagotovila hitra odprava obstoječih 

zahtev glede lokalizacije podatkov ter iz 

operativnih razlogov omogočilo 

shranjevanje ali druga obdelava podatkov 

na več lokacijah v EU in ker ta uredba 

določa ukrepe za zagotovitev 

razpoložljivosti podatkov za namene 

regulativnega nadzora, države članice ne bi 

smele imeti možnosti sklicevanja na 

(12) Zahteve glede lokalizacije podatkov 

nedvomno ovirajo prosti pretok storitev 

obdelave podatkov v Uniji in notranji trg. 

Zato bi jih bilo kot take treba prepovedati, 

razen če so utemeljene na nujnih razlogih 

javne varnosti, kot je opredeljeno s pravom 

Unije, zlasti členom 52 Pogodbe o 

delovanju Evropske unije, in so v skladu z 

načelom sorazmernosti iz člena 5 Pogodbe 

o Evropski uniji. Da bi se uveljavilo načelo 

prostega pretoka neosebnih podatkov prek 

meja, zagotovila hitra odprava obstoječih 

zahtev glede lokalizacije podatkov ter iz 

operativnih razlogov omogočilo 

shranjevanje ali druga obdelava podatkov 

na več lokacijah v EU in ker ta uredba 

določa ukrepe za zagotovitev 

razpoložljivosti podatkov za namene 

regulativnega nadzora, države članice ne bi 

smele imeti možnosti sklicevanja na 

razloge, ki niso v zvezi z javno varnostjo. 

Pojem „javne varnosti“ v smislu člena 52 



 

AD\1150879SL.docx 7/21 PE613.537v02-00 

 SL 

razloge, ki niso v zvezi z javno varnostjo. PDEU in kot ga razlaga Sodišče, zajema 

tako notranjo kot zunanjo varnost države 

članice. Država članica, ki zahteva tako 

izvzetje, bi morala dokazati, da je uporaba 

tega izvzetja potrebna zato, da bi lahko 

zaščitila svoje bistvene varnostne interese. 

 

Predlog spremembe  8 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 14 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(14) Da bi se odpravile morebitne 

obstoječe ovire, bi morale države članice 

poleg tega v prehodnem obdobju 12 

mesecev pregledati veljavne nacionalne 

zahteve glede lokalizacije podatkov ter 

Komisijo uradno obvestiti, skupaj z 

utemeljitvijo, o vseh zahtevah glede 

lokalizacije podatkov, za katere menijo, da 

so v skladu s to uredbo. S temi uradnimi 

obvestili bi se moralo Komisiji omogočiti, 

da oceni skladnost preostalih zahtev glede 

lokalizacije podatkov. 

(14) Da bi se odpravile morebitne 

obstoječe ovire, bi morale države članice 

poleg tega v prehodnem obdobju 12 

mesecev pregledati veljavne zakone, 

predpise in upravne določbe splošne 

narave, ki določajo zahteve glede 

lokalizacije podatkov, ter Komisiji 

sporočiti, skupaj z utemeljitvijo, vse 

zahteve glede lokalizacije podatkov, za 

katere menijo, da so v skladu s to uredbo. S 

temi uradnimi obvestili bi se moralo 

Komisiji omogočiti, da oceni skladnost 

preostalih zahtev glede lokalizacije 

podatkov in po potrebi sprejme mnenja, s 

katerimi zahteva spremembo ali 

razveljavitev takih zahtev glede 

lokalizacije podatkov, pri čemer bi morale 

države članice ta mnenja v največji možni 

meri upoštevati. 

Predlog spremembe  9 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 15 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(15) Da bi se v državah članicah 

zagotovila preglednost zahtev glede 

lokalizacije podatkov za fizične in pravne 

osebe, kot so ponudniki in uporabniki 

storitev shranjevanja ali drugih storitev 

obdelave podatkov, bi morale države 

članice informacije o takšnih ukrepih 

(15) Da bi se v državah članicah 

zagotovila preglednost zahtev glede 

lokalizacije podatkov za fizične in pravne 

osebe, kot so ponudniki in uporabniki 

storitev obdelave podatkov, bi morale 

države članice informacije o takšnih 

ukrepih objavljati in redno posodabljati na 
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objavljati in redno posodabljati na enotni 

spletni informacijski točki. Za ustrezno 

obveščanje pravnih in fizičnih oseb o 

zahtevah glede lokalizacije podatkov v 

Uniji bi morale države članice Komisijo 

uradno obvestiti o naslovih takšnih spletnih 

točk. Komisija bi morala te informacije 

objaviti na svojem spletišču. 

enotni spletni informacijski točki. Za 

ustrezno obveščanje pravnih in fizičnih 

oseb o zahtevah glede lokalizacije 

podatkov v Uniji bi morale države članice 

Komisijo uradno obvestiti o naslovih 

takšnih spletnih točk. Komisija bi morala 

na svojem spletišču in v svojih 

delovnih/postopkovnih jezikih objavljati 

redno posodobljene                                                                                                                             

informacije o teh nacionalnih ukrepih ter 

naslove enotnih spletnih kontaktnih točk 

držav članic. 

Predlog spremembe  10 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 21 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(21) Da bi v celoti izkoristili 

konkurenčno okolje, bi morali imeti 

poklicni uporabniki možnost ozaveščenega 

odločanja in preproste primerjave 

posameznih komponent različnih storitev 

shranjevanja ali drugih storitev obdelave 

podatkov, ki jih ponuja notranji trg, 

vključno v zvezi s pogodbenimi pogoji za 

prenos podatkov ob prenehanju pogodbe. 

Za uskladitev z inovacijskim potencialom 

trga ter upoštevanje izkušenj in 

strokovnega znanja ponudnikov in 

poklicnih uporabnikov storitev 

shranjevanja ali drugih storitev obdelave 

podatkov, bi morali podrobne informacije 

in operativne zahteve za prenos podatkov s 

samoregulacijo opredeliti subjekti na trgu v 

obliki kodeksov ravnanja na ravni Unije, ki 

lahko vključujejo vzorčne pogodbene 

pogoje, kar bi spodbujala in olajševala 

Komisija. Vendar če se takšni kodeksi 

ravnanja ne bi vzpostavili in učinkovito 

uveljavili v razumnem času, bi morala 

Komisija pregledati stanje. 

(21) Da bi v celoti izkoristili 

konkurenčno okolje, bi morali imeti 

poklicni uporabniki možnost ozaveščenega 

odločanja in preproste primerjave 

posameznih komponent različnih storitev 

shranjevanja ali drugih storitev obdelave 

podatkov, ki jih ponuja notranji trg, 

vključno v zvezi s pogodbenimi pogoji za 

prenos podatkov ob prenehanju pogodbe. 

Za uskladitev z inovacijskim potencialom 

trga ter upoštevanje izkušenj in 

strokovnega znanja ponudnikov in 

poklicnih uporabnikov storitev 

shranjevanja ali drugih storitev obdelave 

podatkov, bi morali podrobne informacije 

in operativne zahteve za prenos podatkov s 

samoregulacijo opredeliti subjekti na trgu v 

obliki kodeksov ravnanja na ravni Unije, ki 

lahko vključujejo vzorčne pogodbene 

pogoje, kar bi spodbujala in olajševala 

Komisija. Ti kodeksi ravnanja bi morali 

določati, da vezanost na ponudnika ni 

sprejemljiva poslovna praksa, uporabljati 

bi morali odprte standarde in odprte 

specifikacije ter omogočati tehnologije, ki 

povečujejo zaupanje, kot je šifriranje. 

Komisija bi morala med oblikovanjem 

tega samoregulativnega kodeksa ravnanja 

spodbujati posvetovanje z vsemi zadevnimi 
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deležniki, kot so večji ali manjši 

uporabniki in ponudniki računalništva v 

oblaku, tudi zagonska podjetja ter mala in 

srednja podjetja. Vendar če se takšni 

kodeksi ravnanja ne bi vzpostavili in 

učinkovito uveljavili v dogovorjenem času, 

bi morala Komisija pregledati stanje in 

oceniti, ali bi bilo treba predstaviti 

zakonodajne ukrepe zaradi učinkovitega 

zmanjšanja števila ovir za prenos 

podatkov. 

 

Predlog spremembe  11 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 21 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (21a) Če se izvaja obdelava podatkov, bi 

morali poklicnim uporabnikom omogočiti, 

da prejemajo podatke v strukturirani, 

splošno uporabljeni, strojno berljivi in 

interoperabilni obliki, in da jih prenašajo 

ali jih dajo prenesti neposredno od ene k 

drugi storitvi obdelave podatkov ali k 

storitvi obdelave podatkov. Ponudnike 

storitev bi bilo treba spodbujati, da 

razvijajo interoperabilne oblike in da pri 

tem uporabljajo odprte standarde in 

odprte specifikacije, ki omogočajo prenos 

podatkov. 

 

Predlog spremembe  12 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 23 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(23) Za zagotovitev učinkovitega 

izvajanja postopka za pomoč med 

pristojnimi organi držav članic lahko 

Komisija sprejme izvedbene akte o 

določitvi standardnih obrazcev, jezikov 

prošenj, rokov ali drugih podrobnosti 

postopkov za prošnje za pomoč. Navedena 

(23) Za zagotovitev učinkovitega 

izvajanja postopka za pomoč med 

pristojnimi organi držav članic lahko 

Komisija sprejme izvedbene akte o 

določitvi standardnih obrazcev, oblik in 

kanalov za prenos, jezikov prošenj, rokov 

ali drugih podrobnosti postopkov za 
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pooblastila bi se morala izvajati v skladu z 

Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega 

parlamenta in Sveta.40 

prošnje za pomoč. Navedena pooblastila bi 

se morala izvajati v skladu z Uredbo (EU) 

št. 182/2011 Evropskega parlamenta in 

Sveta.40  

_________________ _________________ 

40 Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 

16. februarja 2011 o določitvi splošnih 

pravil in načel, na podlagi katerih države 

članice nadzirajo izvajanje izvedbenih 

pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, 

str. 13). 

40 Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 

16. februarja 2011 o določitvi splošnih 

pravil in načel, na podlagi katerih države 

članice nadzirajo izvajanje izvedbenih 

pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, 

str. 13). 

 

Predlog spremembe  13 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 24 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(24) S spodbujanjem zaupanja v varnost 

čezmejnega shranjevanja ali druge 
obdelave podatkov bi se morala zmanjšati 

nagnjenost subjektov na trgu in javnega 

sektorja k uporabi lokalizacije podatkov 

kot nadomestka za varnost podatkov. Prav 

tako bi se morala za podjetja izboljšati 

pravna varnost v zvezi z veljavnimi 

varnostnimi zahtevami, kadar dejavnosti 

shranjevanja ali druge dejavnosti 

obdelave podatkov oddajo v zunanje 

izvajanje, tudi ponudnikom storitev v 

drugih državah članicah. 

(24) S spodbujanjem zaupanja v varnost 

čezmejne obdelave podatkov bi se morala 

zmanjšati nagnjenost subjektov na trgu in 

javnega sektorja k uporabi lokalizacije 

podatkov kot nadomestka za varnost 

podatkov. Prav tako bi se morala za 

podjetja izboljšati pravna varnost v zvezi z 

veljavnimi varnostnimi zahtevami, kadar 

dejavnosti obdelave podatkov oddajo v 

zunanje izvajanje, tudi ponudnikom 

storitev v drugih državah članicah, pa tudi 

upoštevanje hitro potekajočega razvoja 

novih tehnologij, da bi se nanje hitro 

prilagodili. Države članice se torej morajo 

izogibati vsiljivi zakonodaji, ki bi ogrozila 

varnost, celovitost in verodostojnost 

podatkov, ponudniki storitev pa bi morali 

uporabiti najnaprednejše razpoložljive 

tehnologije za izvajanje politik in prakse 

vgrajene varnosti in vgrajene zasebnosti. 

Enostavna zamenjava ponudnikov in 

prenosljivost podatkov sta tudi dejavnika, 

ki povečujeta zaupanje, zato bi ju bilo 

treba zagotoviti. 
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Obrazložitev 

Zaupanje se omenja kot največja nepravna ovira pri uporabi storitev v oblaku. Eden od ciljev 

tega besedila mora torej biti večanje zaupanja. 

 

Predlog spremembe  14 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 29 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(29) Ta uredba spoštuje temeljne pravice 

in upošteva načela, ki jih priznava zlasti 

Listina Evropske unije o temeljnih 

pravicah, ter bi jo bilo treba razlagati in 

uporabljati v skladu z navedenimi 

pravicami in načeli, vključno s pravicami 

do varstva osebnih podatkov (člen 8), do 

svobode gospodarske pobude (člen 16) ter 

do svobodnega izražanja in obveščanja 

(člen 11). 

(29) Ta uredba ne bi smela posegati v 

druge veljavne predpise o obdelavi 

podatkov, spoštuje temeljne pravice in 

upošteva načela, ki jih priznava zlasti 

Listina Evropske unije o temeljnih 

pravicah, ter bi jo bilo treba razlagati in 

uporabljati v skladu z navedenimi 

pravicami in načeli, vključno s pravicami 

do varstva osebnih podatkov (člen 8), do 

svobode gospodarske pobude (člen 16) ter 

do svobodnega izražanja in obveščanja 

(člen 11). 

Obrazložitev 

Da bi se izognili določitvi hierarhije pravnih besedil in okrepili uresničevanje temeljnih 

pravic, je potrebna stroga razlaga.  

 

Predlog spremembe  15 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Ta uredba se uporablja za 

shranjevanje ali drugo obdelavo 

elektronskih podatkov, ki niso osebni 

podatki, v Uniji, ki 

1. Ta uredba se uporablja za obdelavo 

elektronskih podatkov, ki niso osebni 

podatki, v Uniji, ki 
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Predlog spremembe  16 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) se zagotavlja kot storitev za 

uporabnike, ki prebivajo ali imajo sedež v 

Uniji, ne glede na to, ali ima ponudnik 

sedež v Uniji ali ne, ali 

(a) se zagotavlja kot storitev za 

uporabnike, ne glede na to, ali so to 

zasebni ali javno-zasebni subjekti ali javni 

organi, ki prebivajo ali imajo sedež v 

Uniji, in ne glede na to, ali ima ponudnik 

sedež v Uniji ali ne ali   

 

Predlog spremembe  17 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. V primeru mešanih podatkovnih 

nizov bi bilo treba za del niza, ki obsega 

osebne podatke, uporabljati Uredbo 

(EU) 2016/679, za del niza z neosebnimi 

podatki pa to uredbo. Kadar so osebni in 

neosebni podatki neločljivo povezani, se 

uporablja ta uredba, brez poseganja v 

Uredbo (EU) 2016/679. 

 

Predlog spremembe  18 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 – točka 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. „shranjevanje podatkov“ pomeni 

kakršno koli shranjevanje podatkov v 

elektronski obliki; 

2. „obdelava“ pomeni vsako dejanje 

ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi s podatki 

ali nizi podatkov v elektronski obliki z 

avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot 

je zbiranje, beleženje, urejanje, 

strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje 

ali spreminjanje, priklic, vpogled, 

uporaba, razkritje s posredovanjem, 

razširjanje ali drugačno omogočanje 

dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, 
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omejevanje, izbris ali uničenje; 

 (Sprememba velja za celotno besedilo; če 

bo sprejeta, bodo potrebne ustrezne 

prilagoditve v celotnem besedilu.) 

 

Predlog spremembe  19 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 – točka 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. „ponudnik“ pomeni fizično ali 

pravno osebo, ki izvaja storitve 

shranjevanja ali druge storitve obdelave 

podatkov; 

4. „ponudnik“ pomeni fizično ali 

pravno osebo, ki izvaja storitve obdelave 

podatkov; 

 

Predlog spremembe  20 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 – točka 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. „zahteva glede lokalizacije 

podatkov“ pomeni kakršno koli obveznost, 

prepoved, pogoj, omejitev ali drugo 

zahtevo iz zakonov in drugih predpisov 

držav članic, ki določa, da mora biti 

lokacija shranjevanja ali druge obdelave 

podatkov na ozemlju določene države 

članice, ali ovira shranjevanje ali drugo 

obdelavo podatkov v kateri koli drugi 

državi članici; 

5. „zahteva glede lokalizacije 

podatkov“ pomeni kakršno koli obveznost, 

prepoved, pogoj, omejitev ali drugo 

zahtevo iz zakonov in drugih predpisov ali 

praks držav članic, tudi na področju 

javnih naročil, ki jih določajo lokalne, 

centralne ali regionalne oblasti ali javni 

subjekti, ki zahteva, da mora biti lokacija 

obdelave podatkov na ozemlju določene 

države članice, ali ovira shranjevanje ali 

drugo obdelavo podatkov v kateri koli 

drugi državi članici; 

 

Predlog spremembe  21 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 – točka 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. „pristojni organ“ pomeni organ 6. „pristojni organ“ pomeni organ 
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države članice, ki je pooblaščen, da za 

opravljanje svojih uradnih dolžnosti 

pridobi dostop do podatkov, ki jih hrani ali 

obdeluje naravna ali fizična oseba, kot je 

določeno z nacionalnim pravom ali pravom 

Unije; 

države članice, ki je pooblaščen, da za 

opravljanje svojih uradnih dolžnosti 

pridobi dostop do podatkov, ki jih obdeluje 

naravna ali fizična oseba, kot je določeno z 

nacionalnim pravom ali pravom Unije; 

 

Predlog spremembe  22 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 – točka 7 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

7. „uporabnik“ pomeni fizično ali 

pravno osebo, ki uporablja ali naroči 

storitev shranjevanja ali drugo storitev 

obdelave podatkov; 

7. „uporabnik“ pomeni fizično ali 

pravno osebo, ki uporablja ali naroči 

storitev obdelave podatkov; 

 

Predlog spremembe  23 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Lokacija podatkov za shranjevanje 

ali drugo obdelavo podatkov v Uniji ni 

omejena na ozemlje določene države 

članice, shranjevanje ali druga obdelava v 

kateri koli drugi državi članici pa nista 

prepovedani ali omejeni, razen če je to 

utemeljeno na podlagi javne varnosti. 

1. Zahteve glede lokalizacije so 

prepovedane, razen če so utemeljene na 

podlagi dokumentirane in resne grožnje 

za javno varnost in predstavljajo ustrezne 

in sorazmerne ukrepe. 

 

Predlog spremembe  24 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Države članice v 12 mesecih po 

začetku uporabe te uredbe zagotovijo, da se 

vse zahteve glede lokalizacije podatkov , ki 

niso v skladu z odstavkom 1, razveljavijo. 

Če država članica meni, da je zahteva 

3. Države članice v 12 mesecih po 

začetku uporabe te uredbe zagotovijo, da se 

vse zahteve glede lokalizacije podatkov , ki 

niso v skladu z odstavkom 1, razveljavijo. 

Če po poteku tega obdobja država članica 
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glede lokalizacije podatkov v skladu z 

odstavkom 1 in lahko zato ostane v veljavi, 

o navedenem ukrepu, skupaj z 

utemeljitvijo ohranitve njene veljavnosti, 

uradno obvesti Komisijo. 

meni, da je zahteva glede lokalizacije 

podatkov v skladu z odstavkom 1 in lahko 

zato ostane v veljavi, o navedenem ukrepu, 

skupaj z utemeljitvijo ohranitve njene 

veljavnosti, uradno obvesti Komisijo. 

 

Predlog spremembe  25 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3a. Komisija brez poseganja v 

člen 258 PDEU v treh mesecih od datuma 

prejetja takega uradnega obvestila preveri 

skladnost navedenega ukrepa z odstavkom 

1 tega člena in po potrebi sprejme mnenje, 

v katerem zadevno državo članico zaprosi, 

naj ukrep spremeni ali razveljavi. 

 

Predlog spremembe  26 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Države članice Komisijo obvestijo 

o naslovu svoje enotne informacijske točke 

iz odstavka 4. Komisija objavi povezave do 

takšnih točk na svojem spletišču. 

5. Države članice Komisijo obvestijo 

o naslovu svoje enotne informacijske točke 

iz odstavka 4. Komisija v svojih 

uradnih/postopkovnih jezikih na svojem 

spletišču objavi redno posodobljene 

informacije o nacionalnih ukrepih iz 

členov 2 in 3, skupaj z naslovi spletnih 

enotnih kontaktnih točk držav članic. 

 

Predlog spremembe  27 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 5 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 5a. Komisija na svojem spletišču 

objavi smernice o uporabi te uredbe za 
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ponudnike in uporabnike obdelave 

podatkov, vključno z informacijami o 

pravni obravnavi različnih vrst 

podatkovnih nizov. 

 

Predlog spremembe  28 

Predlog uredbe 

Člen 6 – odstavek 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Komisija spodbuja in olajšuje 

pripravo samoregulativnih kodeksov 

ravnanja na ravni Unije, da se oblikujejo 

smernice o najboljših praksah pri lajšanju 

zamenjave ponudnikov in zagotovi, da 

ponudniki poklicnim uporabnikom pred 

sklenitvijo pogodbe za shranjevanje in 

obdelavo podatkov dajo dovolj podrobne, 

jasne in pregledne informacije glede 

naslednjih vprašanj: 

1. Komisija spodbuja in olajšuje 

pripravo samoregulativnih kodeksov 

ravnanja na ravni Unije na podlagi načela 

interoperabilnosti, da se oblikujejo 

smernice glede naslednjih vidikov: 

 

Predlog spremembe  29 

Predlog uredbe 

Člen 6 – odstavek 1 – točka -a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (-a) zgledov najboljše prakse pri 

lajšanju zamenjave ponudnika in prenosa 

podatkov v strukturirani, običajno 

uporabljani odprto standardni in strojno 

berljivi obliki, ki dajejo uporabniku dovolj 

časa za zamenjavo ali prenos podatkov; 

ter 

 

Predlog spremembe  30 

Predlog uredbe 

Člen 6 – odstavek 1 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) postopkov, tehničnih zahtev, rokov (a) zahtev za minimalne informacije, 
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in stroškov, ki se uporabljajo v primeru, da 

poklicni uporabnik želi zamenjati 

ponudnika ali prenesti podatke nazaj v 

lastne informacijske sisteme, vključno s 

postopki in lokacijo varnostnih kopij 

podatkov, razpoložljivimi oblikami in 

nosilci podatkov, zahtevano konfiguracijo 

informacijske tehnologije ter najmanjšo 

pasovno širino; potrebnim časom pred 

začetkom postopka prenosa in časom, ko 

podatki ostanejo na voljo za prenos; in 

jamstvi za dostop do podatkov ob stečaju 

ponudnika, ter 

da se poklicnim uporabnikom pred 

sklenitvijo pogodbe o obdelavi podatkov 

zagotovijo dovolj podrobne, jasne in 

pregledne informacije v zvezi s postopki, 

tehničnimi zahtevami, roki in stroški, ki se 

uporabljajo v primeru, da poklicni 

uporabnik želi zamenjati ponudnika ali 

prenesti podatke nazaj v lastne 

informacijske sisteme, vključno s postopki 

in lokacijo varnostnih kopij podatkov, 

razpoložljivimi oblikami in nosilci 

podatkov, zahtevano konfiguracijo 

informacijske tehnologije ter najmanjšo 

pasovno širino; potrebnim časom pred 

začetkom postopka prenosa in časom, ko 

podatki ostanejo na voljo za prenos; in 

jamstvi za dostop do podatkov ob stečaju 

ponudnika, ter 

 

Predlog spremembe  31 

Predlog uredbe 

Člen 6 – odstavek 1 – točka a a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (aa) certifikacijskih shem za proizvode 

in storitve obdelave podatkov, ki olajšujejo 

primerljivost kakovosti teh proizvodov in 

storitev, vključno z upravljanjem 

kakovosti, upravljanjem informacijske 

varnosti, upravljanjem neprekinjenosti 

poslovanja in okoljskim upravljanjem. 

 

Predlog spremembe  32 

Predlog uredbe 

Člen 6 – odstavek 3 – pododstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Če se s samoregulativnim kodeksom 

ravnanja ne zmanjša število obstoječih 

ovir za prenos podatkov, se po pregledu po 

potrebi vloži zakonodajni predlog. 
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Predlog spremembe  33 

Predlog uredbe 

Člen 6 – odstavek 3 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3a. Če se takšni kodeksi ravnanja ne 

uvedejo in učinkovito uveljavijo v 

dogovorjenem času ali če po pravilno 

izvedeni reviziji obstajajo razlogi za 

zaskrbljenost, Komisija lahko sprejme 

izvedbene akte, s katerimi določi 

minimalne smernice. Ti izvedbeni akti se 

sprejmejo v skladu s postopkom pregleda 

iz člena 8. 

Obrazložitev 

Čeprav se spodbuja samoregulacija, vključitev Komisije lahko pomaga pri premagovanju 

ovir, ki se lahko pojavijo v postopku priprave kodeksov. 

 

Predlog spremembe  34 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 6 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Komisija lahko sprejme izvedbene 

akte o določitvi standardnih obrazcev, 

jezikov prošenj, rokov ali drugih 

podrobnosti postopkov za prošnje za 

pomoč. Takšni izvedbeni akti se sprejmejo 

v skladu s postopkom iz člena 8. 

6. Komisija lahko sprejme izvedbene 

akte o določitvi standardnih obrazcev, 

oblik in kanalov za prenos, jezikov 

prošenj, rokov ali drugih podrobnosti 

postopkov za prošnje za pomoč. Ti 

izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 

postopkom pregleda iz člena 8. 

 

Predlog spremembe  35 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 6 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 6a. Enotna kontaktna točka zagotavlja 

tudi splošne informacije poklicnim 

uporabnikom in javnosti glede obveznosti, 
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ki jih določa ta direktiva, pa tudi glede 

vseh kodeksov ravnanja, oblikovanih v 

skladu s členom 6. 

Obrazložitev 

Enotna kontaktna točka je bila vzpostavljena predvsem za pomoč upravam v državah 

članicah, njeno delovanje pa bi lahko razširili, da bi služila kot kontaktna točka za širšo 

javnost in vso poslovno skupnost. 
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