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KRATKA OBRAZLOŽITEV 

Predlog govori o uvedbi programa za interoperabilnostne rešitve za evropske javne uprave, 

podjetja in državljane (ISA2), ki bo dobrodošlo nadaljevanje in izboljšanje prejšnjih tovrstnih 

programov (IDA, IDABC, ISA). Kot sta se dogovorila odbora ITRE in IMCO, bo v skladu s 

Prilogo VI poslovnika za vidike v zvezi z varstvom podatkov in temeljnimi pravicami 

izključno pristojen odbor LIBE. 

Čeprav vse interoperabilnostne rešitve, ki bodo razvite v okviru programa ISA2, ne bodo 

zajemale obdelave osebnih podatkov, jo nekatere nedvomno bodo. Zato pripravljavec mnenja 

meni, da je pomembno vstaviti izrecne sklice na pravni red EU o varstvu podatkov, saj 

sedanji predlog Evropske komisije tega vidika ne zajema v zadostni meri. 

S spremembami, ki jih predlaga, se vstavijo izrecni sklici na pravni red Unije na področju 

varstva podatkov, zlasti Direktivo 95/46/ES in Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega 

parlamenta in Sveta. S tem bi zagotovili spoštovanje pravic posameznikov, če bodo ukrepi po 

programu ISA2 zajemali obdelavo osebnih podatkov. 

Poleg tega je splošnim načelom, po katerih se sprejemajo ukrepi v okviru programa, dodano 

načelo vgrajenega varstva podatkov. S tem bomo zagotovili, da bodo zahteve glede varstva 

podatkov upoštevane že v fazi razvijanja interoperabilne rešitve, ki bo vključevala obdelavo 

osebnih podatkov. Podobni sklici so vstavljeni pri izvajanju, spremljanju in ocenjevanju, da bi 

ustrezno pozornost varstvu osebnih podatkov zagotovili tudi v teh fazah. 

PREDLOGI SPREMEMB 

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za industrijo, 

raziskave in energetiko kot pristojni odbor, da obravnava naslednje predloge sprememb: 

 

Predlog spremembe  1 

Predlog sklepa 

Uvodna izjava 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (3a) Interoperabilnost bi morala na 

področju varstva podatkov in tesnejšega 

čezmejnega sodelovanja pokazati znaten 

potencial za večjo učinkovitost javnih 

storitev držav članic in bi lahko, če bo 

njena zmogljivost v celoti izkoriščena, 

prispevala k doseganju ciljev evropskega 

semestra. 
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Predlog spremembe  2 

Predlog sklepa 

Uvodna izjava 19 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(19) Vidik interoperabilnosti v enem 

sektorju je povezan s tveganjem, da bi 

sprejetje različnih ali nezdružljivih rešitev 

na nacionalni ali sektorski ravni ustvarilo 

nove e-ovire, ki bi ovirale ustrezno 

delovanje notranjega trga in s tem 

povezana prosta gibanja, ter negativno 

vplivalo na odprtost in konkurenčnost 

trgov ter na zagotavljanje storitev 

splošnega interesa za državljane in 

podjetja. Za zmanjšanje tega tveganja bi 

morale države članice in Unija okrepiti 

skupna prizadevanja za preprečevanje 

razdrobljenosti trga in za zagotovitev 

čezmejne ali čezsektorske 

interoperabilnosti pri izvajanju zakonodaje, 

hkrati pa zmanjšati upravna bremena in 

stroške ter spodbujati skupno dogovorjene 

rešitve IKT in hkrati zagotoviti ustrezno 

upravljanje. 

(19) Vidik interoperabilnosti v enem 

sektorju je povezan s tveganjem, da bi 

sprejetje različnih ali nezdružljivih rešitev 

na nacionalni ali sektorski ravni ustvarilo 

nove e-ovire, ki bi ovirale ustrezno 

delovanje notranjega trga in s tem 

povezana prosta gibanja, ter negativno 

vplivalo na odprtost in konkurenčnost 

trgov ter na zagotavljanje storitev 

splošnega interesa za državljane in 

podjetja. Za zmanjšanje tega tveganja bi 

morale države članice in Unija okrepiti 

skupna prizadevanja za preprečevanje 

razdrobljenosti trga in za zagotovitev 

čezmejne ali čezsektorske 

interoperabilnosti pri izvajanju zakonodaje, 

hkrati pa zmanjšati upravna bremena in 

stroške ter spodbujati skupno dogovorjene 

rešitve IKT in hkrati zagotoviti ustrezno 

upravljanje. V program ISA2 bi morala biti 

zajeta tudi varnost uporabe podatkov in 

shranjevanje v oblaku. 

 

 

Predlog spremembe  3 

Predlog sklepa 

Uvodna izjava 33 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (33a) Pri rešitvah, ki se bodo razvile, 

uvedle in upravljale v okviru programa 

ISA2, pri katerih se bodo obdelovali 

osebni podatki, bi se morala uporabljati 

načela in določbe iz prava Unije o varstvu 

posameznikov pri obdelavi osebnih 

podatkov in o prostem pretoku teh 
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podatkov, zlasti Direktiva 95/46/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta1a ter 

Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega 

parlamenta in Sveta1b. 

 ______________________ 

 1a Direktiva 95/46/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 

1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi 

osebnih podatkov in o prostem pretoku 

takih podatkov (UL L 281, 23.11.1995, str. 

31). 

 1b Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 

2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi 

osebnih podatkov v institucijah in organih 

Skupnosti in o prostem pretoku takih 

podatkov (UL L 8, 12.01.01, str. 1). 

 

 

Predlog spremembe  4 

Predlog sklepa 

Člen 3 – odstavek 1 – točka g 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(g) ocenjevanje, posodabljanje in 

spodbujanje obstoječih skupnih specifikacij 

in standardov ter razvoj, uvajanje in 

spodbujanje novih skupnih specifikacij in 

standardov prek platform Unije za 

standardizacijo in v sodelovanju z 

ustreznimi evropskimi ali mednarodnimi 

organizacijami za standardizacijo; ter 

(g) ocenjevanje, posodabljanje in 

spodbujanje obstoječih skupnih specifikacij 

in standardov ter razvoj, uvajanje in 

spodbujanje novih skupnih specifikacij in 

standardov prek platform Unije za 

standardizacijo in v sodelovanju z 

ustreznimi evropskimi ali mednarodnimi 

organizacijami za standardizacijo, tudi ob 

upoštevanju varnega prenašanja, 

obdelovanja in shranjevanja podatkov; ter 

 

 

Predlog spremembe  5 

Predlog sklepa 

Člen 3 – odstavek 1 – točka h a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ha) omogočanje podjetjem in 

državljanom, da na koristen in praktičen 

način ter v skladu z veljavno zakonodajo, 

med drugim o varstvu podatkov, podatke 

ponovno uporabijo. 

 

 

 

Predlog spremembe  6 

Predlog sklepa 

Člen 4 – točka b – alinea 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

varnost in zasebnost, – varnost, spoštovanje zasebnosti in visoka 

raven varstva podatkov; 

 

Predlog spremembe  7 

Predlog sklepa 

Člen 4 – točka b – alinea 4 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 – privzeto in vgrajeno spoštovanje 

zasebnosti;  

 

Predlog spremembe  8 

Predlog sklepa 

Člen 6 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Uvajanje ali izboljševanje 

interoperabilnostnih rešitev temelji, kadar 

je primerno, na izmenjavi izkušenj ter 

izmenjavi in spodbujanju dobrih praks ali 

pa ga to spremlja. Spodbujajo se izmenjava 

izkušenj in dobrih praks med vsemi 

4. Uvajanje ali izboljševanje 

interoperabilnostnih rešitev temelji, kadar 

je primerno, na izmenjavi izkušenj ter 

izmenjavi in spodbujanju dobrih praks ali 

pa ga to spremlja. To zajema tudi ustrezno 

upoštevanje učinka interoperabilnostnih 

rešitev na zasebnost in varstvo podatkov. 
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deležniki ter ustrezna javna posvetovanja. Spodbujajo se izmenjava izkušenj in dobrih 

praks med vsemi deležniki ter ustrezna 

javna posvetovanja. 

 

 

Predlog spremembe  9 

Predlog sklepa 

Člen 6 – odstavek 11 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 11. Pred ukrepi in interoperabilnostnimi 

rešitvami, ki zahtevajo obdelavo osebnih 

podatkov, se, kadar je to primerno in 

mogoče, opravi ocena učinkov na varstvo 

podatkov. 

 

 

 

Predlog spremembe  10 

Predlog sklepa 

Člen 11 – odstavek 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3a. Vmesna in končna ocena programa 

ISA2 vključuje analizo skladnosti z 

zakonodajo Unije o varstvu posameznikov 

v zvezi z obdelavo osebnih podatkov in 

prostem pretoku teh podatkov v vseh 

ustreznih ukrepih in interoperabilnostnih 

rešitvah, ki zahtevajo obdelavo osebnih 

podatkov. 
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Predlog spremembe  11 

Predlog sklepa 

Člen 13 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 13a 

 Varstvo podatkov 

 Pri rešitvah, ki se bodo razvile, uvedle in 

upravljale v okviru programa ISA2, 

vključno s katero koli obliko sodelovanja s 

tretjimi državami in mednarodnimi 

organizacijami, pri katerih se bodo 

obdelovali osebni podatki, je treba strogo 

spoštovati zakonodajo Unije o varstvu 

posameznikov pri obdelavi osebnih 

podatkov in o prostem pretoku teh 

podatkov. 
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