
 

AD\1080124SL.doc  PE567.643v02-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

Evropski parlament 
2014-2019  

 

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 
 

2015/2147(INI) 

1.12.2015 

MNENJE 

Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

za Odbor za industrijo, raziskave in energetiko ter Odbor za notranji trg in 

varstvo potrošnikov 

Aktu za enotni digitalni trg naproti 

(2015/2147(INI)) 

Pripravljavec mnenja (*): Michał Boni 

 

(*) Pridruženi odbor – člen 54 Poslovnika 

 



 

PE567.643v02-00 2/7 AD\1080124SL.doc 

SL 

PA_NonLeg 



 

AD\1080124SL.doc 3/7 PE567.643v02-00 

 SL 

POBUDE 

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za notranji trg 

in varstvo potrošnikov ter Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojna odbora, 

da v svoj predlog resolucije vključita naslednje pobude: 

1. poudarja, da morajo biti vse pobude, ki se razvijajo v okviru strategije enotnega 

digitalnega trga, skladne s temeljnimi pravicami, zlasti z zakonodajo o varstvu 

podatkov, obenem pa je treba priznati dodano vrednost strategije za gospodarstvo EU; 

poudarja, da je spoštovanje temeljnih pravic, zlasti zasebnosti in varstva osebnih 

podatkov, poglaviten element za pridobivanje zaupanja in zagotavljanje varnosti 

državljanov, kar je potrebno za razvoj gospodarstva, ki temelji na podatkih, s katerim bi 

izkoristili potencial digitalnega sektorja, torej bi bilo treba vse to razumeti kot 

ustvarjanje priložnosti in konkurenčno prednost; poudarja potrebo po sodelovanju med 

tehnologijami, podjetji in javnimi organi, da bi zagotovili skladnost z veljavno 

zakonodajo EU; želi opomniti, da je pomembno, da se hitro sprejmeta splošna uredba o 

varstvu podatkov in direktiva o varstvu podatkov, kar je tako v interesu posameznikov 

kot podjetij; poziva k reviziji direktive o zasebnosti in elektronskih komunikacijah, da 

bi zagotovili skladnost določb s svežnjem ukrepov za varstvo podatkov, ko bo ta začel 

veljati; 

3.3.2. Boj proti nezakonitim vsebinam na internetu 

2. poziva Komisijo, naj izboljša politiko in zakonodajni okvir za boj proti kibernetski 

kriminaliteti ter nezakonitim vsebinam in gradivu na internetu, vključno s sovražnim 

govorom, tako da bo zagotovljeno dosledno spoštovanje temeljnih pravic in svoboščin 

iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti pravice do svobodnega izražanja 

in obveščanja, veljavne zakonodaje EU ali držav članic ter načel nujnosti, 

sorazmernosti, ustreznega pravnega postopka in pravne države; meni, da je treba za 

uresničitev tega cilja: 

– zagotoviti skladna in učinkovita orodja kazenskega pregona za evropske in 

nacionalne policijske službe in organe kazenskega pregona, 

– zagotoviti jasne smernice o tem, kako se spopasti z nezakonitimi spletnimi 

vsebinami, tudi s sovražnim govorom; 

– podpirati javno-zasebna partnerstva in dialog med javnimi in zasebnimi subjekti v 

skladu z veljavno zakonodajo EU;  

– pojasniti vlogo posrednikov in spletnih platform v povezavi z Listino Evropske 

unije o temeljnih pravicah;  

– zagotoviti, da bo oddelek Evropske unije za prijavljanje sumljivih spletnih vsebin 

(EU IRU) v okviru Europola ustanovljen na pravni podlagi, ki ustreza njegovi 

dejavnosti, 

– zagotoviti posebne ukrepe za boj proti spolnemu izkoriščanju otrok na spletu in 

učinkovito sodelovanje med vsemi deležniki, da bi zagotovili pravice in varstvo 

otrok na spletu ter spodbujali pobude za varen internet za otroke, in  

– sodelovati z ustreznimi deležniki pri spodbujanju izobraževanja in kampanj 

ozaveščanja; 

3. želi spomniti, da v skladu s členom 12 direktive o elektronskem poslovanju 
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(2000/31/ES) „države članice zagotovijo, da ponudnik storitve, če se storitev 

informacijske družbe nanaša na prenos podatkov, ki jih zagotovi prejemnik storitve, v 

komunikacijskem omrežju ali na zagotovitev dostopa do komunikacijskega omrežja, ni 

odgovoren za poslane podatke, če ponudnik ne sproži prenosa, ne izbere prejemnika 

prenosa in ne izbere ali spremeni podatkov, ki so predmet prenosa“; 

3.4. Krepitev zaupanja in varnosti na področju digitalnih storitev in pri obdelavi 

osebnih podatkov 

4. opozarja, da je za hitro rastoče število napadov na omrežja in kibernetsko kriminaliteto 

potreben odločen odziv EU in njenih držav članic, da bi zagotovili visoko raven 

varnosti omrežij in informacij; meni, da zagotavljanje varnosti na internetu vključuje 

zaščito omrežij in kritične infrastrukture, kar omogoča organom kazenskega pregona, da 

se borijo proti kriminalu, vključno s terorizmom, nasilno radikalizacijo ter spolno 

zlorabo in izkoriščanjem otrok na spletu, in uporabljajo podatke, ki so nujni za boj proti 

kriminalu na spletu in zunaj njega; poudarja, da je tako opredeljena varnost, skupaj z 

varstvom temeljnih pravic v kibernetskem prostoru, bistvena za okrepitev zaupanja v 

digitalne storitve in je zato nujna osnova za vzpostavitev konkurenčnega enotnega 

digitalnega trga; 

5. poziva k dokončnemu sprejetju direktive o varnosti omrežij in informacij, da bi 

vzpostavili skladen regulativni okvir za zagotovitev strateške in operativne kibernetske 

varnosti na ravni EU in na nacionalni ravni, za kar je potrebno tesnejše sodelovanje z 

nacionalnimi organi in agencijami EU, ter hkrati zagotovili varstvo temeljnih pravic 

EU, zlasti varstvo zasebnosti in podatkov za podjetja, javno upravo in osebe, na katere 

se podatki nanašajo; 

6. opozarja, da so orodja, kot je šifriranje, uporabna za državljane in podjetja kot sredstvo 

za zagotavljanje zasebnosti in vsaj osnovne varnosti komuniciranja; obsoja dejstvo, da 

se lahko uporablja tudi za namene kaznivih dejanj; 

7. pozdravlja vzpostavitev Evropskega centra za boj proti kibernetski kriminaliteti (EC3) 

pri Europolu, ki v primeru kibernetskih napadov prispeva k hitrejšemu odzivanju; 

poziva k oblikovanju zakonodajnega predloga, ki bo okrepil njegov mandat, in k 

hitremu prenosu Direktive 2013/40/EU z dne 12. avgusta 2013 o napadih na 

informacijske sisteme, ki je namenjena tudi izboljšanju operativnega sodelovanja med 

organi kazenskega pregona držav članic in ustreznimi agencijami EU (Eurojust, 

Europol, EC3 in ENISA); 

8. pozdravlja pobudo Komisije za oblikovanje javno-zasebnega partnerstva o kibernetski 

varnosti; poudarja, da je pri tem pomembno sodelovanje in udeležba podjetij in da je 

treba uvesti pojem vgrajene varnosti; podpira izmenjavo dobre prakse držav članic v 

javno-zasebnih partnerstvih na tem področju; v zvezi s tem obžaluje, da je bilo ukinjeno 

evropsko javno-zasebno partnerstvo za odpornost;  

9. je seznanjen, da se je pri elektronskem množičnem nadzoru pokazalo, da je treba 

ponovno pridobiti zaupanje državljanov v zasebnost, varnost in zaščito digitalnih 

storitev, in v zvezi s tem poudarja, da je treba pri obdelavi osebnih podatkov za 

poslovne namene ali namene kazenskega pregona dosledno upoštevati veljavno 

zakonodajo o varstvu podatkov in temeljne pravice; pri tem želi spomniti, kako 
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pomembna so obstoječa orodja, na primer sporazumi o vzajemni pravni pomoči, ki 

spoštujejo načelo pravne države in zmanjšujejo tveganje nepooblaščenega dostopa do 

podatkov, ki so shranjeni na tujem ozemlju; 

10. opozarja, da v skladu s členom 15(1) direktive o elektronskem poslovanju (2000/31/ES) 

države članice od ponudnikov storitev prenosa, shranjevanja in gostiteljstva ne smejo 

zahtevati nadzora podatkov, ki jih prenašajo ali shranjujejo, pa tudi ne dejavnega 

raziskovanja okoliščin, ki kažejo, da gre za nezakonito dejavnost; zlasti opozarja, da je 

Sodišče Evropske unije v sodbah C-360/10 in C-70/10 zavrnilo ukrepe za dejavni 

nadzor skoraj vseh uporabnikov zadevnih storitev (ponudniki internetnih storitev v 

prvem primeru in družbenih omrežij v drugem) in pojasnilo, da bi morala biti 

prepovedana vsaka odredba, ki bi od ponudnika storitev gostiteljstva zahtevala splošni 

nadzor; 

4.1. Oblikovanje podatkovnega gospodarstva  

11. meni, da so masovni podatki, storitve računalništva v oblaku, internet stvari ter 

raziskave in inovacije ključnega pomena za gospodarski razvoj in da je zanje potreben 

skladen pristop v vsej zakonodaji EU; meni, da so skladnost z zakonodajo o varstvu 

podatkov in učinkoviti zaščitni ukrepi za zasebnost in varnost, kot so določeni v splošni 

uredbi o varstvu podatkov, vključno s splošnimi določbami o otrocih kot ranljivih 

potrošnikih, poglavitni za vzpostavljanje zaupanja državljanov in potrošnikov v 

podatkovno vodeni gospodarski sektor; želi poudariti, da je treba ozaveščati o vlogi 

podatkov in pomenu njihove izmenjave za temeljne pravice potrošnikov in 

gospodarstvo ter določiti pravila o lastništvu podatkov in nadzoru državljanov nad 

njihovimi osebnimi podatki; poudarja vlogo personalizacije storitev in proizvodov, ki bi 

jih bilo treba razvijati skladno z zahtevami v zvezi z varstvom podatkov; poziva k 

spodbujanju privzete in vgrajene zasebnosti, kar bi tudi pozitivno vplivalo na inovacije 

in gospodarsko rast; želi poudariti, da je treba zagotoviti nedisikriminatoren pristop za 

vso obdelavo podatkov; poudarja, da je pomemben pristop na podlagi tveganja, ki 

pripomore h preprečevanju nepotrebnega upravnega bremena in zagotavlja pravno 

varnost, na primer s splošno uredbo o varstvu podatkov, zlasti za mala, srednja in 

zagonska podjetja, ter demokratičen nadzor in stalno spremljanje s strani javnih 

organov; želi poudariti, da osebni podatki potrebujejo posebno zaščito, in priznava, da 

bi s sprejetjem dodatnih zaščitnih ukrepov, kot sta psevdonimizacija ali anonimizacija, 

lahko okrepili zaščito, ko aplikacije z masovnimi podatki in ponudniki spletnih storitev 

uporabljajo osebne podatke; 

4.2. Povečanje konkurenčnosti z interoperabilnostjo in standardizacijo 

12. poudarja, da mora biti obdelava osebnih podatkov z rešitvami, ki se opirajo na 

interoperabilnost (tj. se izvajajo s programom ISA²), vedno v skladu z zahtevami 

zakonodaje EU o varstvu podatkov; poziva k boljšemu sodelovanju, da bi vzpostavili 

skupne globalne standarde za podatkovno vodeno gospodarstvo, pri katerih bi morali 

biti v ospredju varnost, spoštovanje zasebnosti in varstvo podatkov; poudarja pomen, ki 

ga ima pravica državljanov do prenosljivosti podatkov; 

4.3.2. E-uprava 

13. podpira digitalizacijo javnih storitev v Evropi, razvoj e-uprave, e-demokracije in 
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politike odprtih podatkov, dostop do javnih dokumentov in njihovo ponovno uporabo na 

podlagi preglednosti in veljavnega zakonodajnega okvira EU ter visokih standardov 

varstva podatkov, ki so predlagani v svežnju ukrepov za reformo varstva podatkov in 

popolnoma skladni z Listino o temeljnih pravicah; spominja, da e-uprava prispeva k 

dejanski udeležbi, posvetovanju ter preglednejši, odgovornejši in učinkovitejši javni 

upravi; v zvezi s tem poudarja, da je pomembna izmenjava najboljše prakse med vsemi 

ustreznimi deležniki; 

14. podpira razvoj e-uprave, tudi spodbujanje načela „samo enkrat“, in poudarja, da morajo 

biti vse pobude za e-upravo skladne z zahtevami in načeli svežnja ukrepov za reformo 

varstva podatkov in da je treba zagotoviti visoko raven varnosti pri teh pobudah, da bi 

zaščitili podatke, ki jih javne ustanove pridobijo od državljanov; 

5.2. Mednarodna razsežnost 

15. priznava globalni značaj podatkovnega gospodarstva; želi spomniti, da je oblikovanje 

enotnega digitalnega trga odvisno od prostega pretoka podatkov znotraj in zunaj 

Evropske unije; zato poziva EU in države članice, naj pri prizadevanjih za sodelovanje s 

tretjimi državami v okviru strategije za enotni digitalni trg v sodelovanju s tretjimi 

državami sprejmejo ukrepe, s katerimi bodo zagotovile visoke standarde varstva 

podatkov in varne mednarodne prenose podatkov v skladu s splošno uredbo o varstvu 

podatkov in obstoječo sodno prakso EU. 
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