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ISPRAVAK 

Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti 

pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o 

stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) 

(SL L 119, 4.5.2016., str. 1.-88.) 

(stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 12. ožujka 2014. radi donošenja 

gore navedene Uredbe 

P7_TA(2014)0212) 

(COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD)) 

 

U skladu s člankom 231. Poslovnika Europskog parlamenta gore navedena Uredba ispravlja 

se na sljedeći način: 

Na stranici 14. u uvodnoj izjavi 71. petoj i šestoj rečenici: 

umjesto: 

„(71) … Takve se mjere ne bi smjele odnositi na djecu. 

 

Kako bi se osigurala poštena i transparentna obrada podataka s obzirom na ispitanika, 

uzimajući u obzir posebne okolnosti i kontekst u kojem se osobni podaci obrađuju, 

voditelj obrade trebao bi poduzeti odgovarajuće matematičke i statističke postupke za 

izradu profila, provesti odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi se 

posebno osiguralo da budu ispravljeni čimbenici koji dovode do netočnosti u osobnim 

podacima i da se rizici od pojave pogrešaka svedu na minimum, te osobne podatke 

osigurati na način kojim se uzima u obzir potencijalne rizike za interese i prava 

ispitanika i kojim se, među ostalim, sprečavaju diskriminacijski učinci na pojedince na 

temelju rasnog ili etničkog porijekla, političkog mišljenja, vjere ili uvjerenja, članstva 
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u sindikatu, genetskog ili zdravstvenog stanja ili spolne orijentacije, ili koji rezultiraju 

mjerama koje imaju takav učinak.” 

treba stajati: 

„(71) … Takve se mjere ne bi smjele odnositi na djecu. Kako bi se osigurala poštena i 

transparentna obrada podataka s obzirom na ispitanika, uzimajući u obzir posebne 

okolnosti i kontekst u kojem se osobni podaci obrađuju, voditelj obrade trebao bi 

poduzeti odgovarajuće matematičke i statističke postupke za izradu profila, provesti 

odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi se posebno osiguralo da budu 

ispravljeni čimbenici koji dovode do netočnosti u osobnim podacima i da se rizici od 

pojave pogrešaka svedu na minimum, te osobne podatke osigurati na način kojim se 

uzima u obzir potencijalne rizike za interese i prava ispitanika i spriječiti, među 

ostalim, diskriminacijske učinke na pojedince na temelju rasnog ili etničkog porijekla, 

političkog mišljenja, vjere ili uvjerenja, članstva u sindikatu, genetskog ili 

zdravstvenog stanja ili spolne orijentacije, ili obradu koja rezultira mjerama koje imaju 

takav učinak.”. 

Na stranici 55. u članku 37. stavku 1. točki (c): 

umjesto: 

„(c) osnovne djelatnosti voditelja obrade ili izvršitelja obrade sastoje se od opsežne obrade 

posebnih kategorija podataka na temelju članka 9. i osobnih podataka u vezi s 

kaznenim osudama i kažnjivim djelima iz članka 10.” 

treba stajati: 

„(c) osnovne djelatnosti voditelja obrade ili izvršitelja obrade sastoje se od opsežne obrade 

posebnih kategorija podataka na temelju članka 9. ili osobnih podataka u vezi s 

kaznenim osudama i kažnjivim djelima iz članka 10.”. 

Na stranici 58. u članku 41. stavku 3.: 

umjesto: 

„3. Nadležno nadzorno tijelo predaje nacrt kriterija za akreditaciju tijela iz stavka 1. ovog 

članka Odboru u skladu s mehanizmom konzistentnosti iz članka 63.” 
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treba stajati: 

„3. Nadležno nadzorno tijelo predaje Odboru nacrt zahtjevâ za akreditaciju tijela iz stavka 

1. ovog članka u skladu s mehanizmom konzistentnosti iz članka 63.”. 

Na stranici 58., u članku 41. stavku 5.: 

umjesto: 

„5. Nadležno nadzorno tijelo povlači akreditaciju tijela iz stavka 1. ako se ne ispune uvjeti 

za akreditaciju ili oni više nisu ispunjeni, ili radnje koje provodi tijelo krše ovu 

Uredbu. 

treba stajati: 

„5. Nadležno nadzorno tijelo povlači akreditaciju tijela iz stavka 1. ako se ne ispune 

zahtjevi za akreditaciju ili oni više nisu ispunjeni, ili ako radnje koje provodi tijelo 

krše ovu Uredbu.” 

Na stranici 59. u članku 42. stavku 7.: 

umjesto: 

„7. Certifikat se voditelju obrade ili izvršitelju obrade izdaje na najviše tri godine i može 

se obnoviti pod istim uvjetima ako su i dalje ispunjeni relevantni zahtjevi. 

Certifikacijska tijela iz članka 43. ili nadležno nadzorno tijelo povlače certifikat prema 

potrebi ako se ne ispune zahtjevi za certificiranja ili ako oni više nisu ispunjeni.” 

treba stajati: 

„7. Certifikat se voditelju obrade ili izvršitelju obrade izdaje na najviše tri godine i može 

se obnoviti pod istim uvjetima ako su i dalje ispunjeni relevantni kriteriji. 

Certifikacijska tijela iz članka 43. ili nadležno nadzorno tijelo povlače certifikat prema 

potrebi ako se ne ispune kriteriji za certificiranje ili ako oni više nisu ispunjeni.”. 
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Na stranici 60. u članku 43. stavku 3. prvoj rečenici: 

umjesto: 

„3. Akreditacija certifikacijskih tijela iz stavaka 1. i 2. ovog članka provodi se na temelju 

kriterija koje je odobrilo nadzorno tijelo nadležno na temelju članka 55. ili članka 56. 

ili Odbor na temelju članka 63.” 

treba stajati: 

„3. Akreditacija certifikacijskih tijela iz stavaka 1. i 2. ovog članka provodi se na temelju 

zahtjeva koje je odobrilo nadzorno tijelo nadležno na temelju članka 55. ili članka 56. 

ili Odbor na temelju članka 63.”. 

Na stranici 60. u članku 43. stavku 6.: 

umjesto:  

„6. Nadzorno tijelo u lako dostupnom obliku objavljuje zahtjeve iz stavka 3. ovog članka i 

kriterije iz članka 42. stavka 5. Nadzorna tijela prosljeđuju te zahtjeve i kriterije 

Odboru. Odbor sve mehanizme certificiranja i pečate za zaštitu podataka unosi u 

evidenciju te ih objavljuje na bilo koji prikladan način.” 

treba stajati: 

„6. Nadzorno tijelo u lako dostupnom obliku objavljuje zahtjeve iz stavka 3. ovog članka i 

kriterije iz članka 42. stavka 5. Nadzorna tijela također prosljeđuju te zahtjeve i 

kriterije Odboru.”. 

Na stranici 69. u članku 57. stavku 1. točki (p): 

umjesto: 

„(p) sastavlja i objavljuje kriterije za akreditaciju tijela za praćenje kodeksa ponašanja u 

skladu s člankom 41. i akreditaciju certifikacijskog tijela u skladu s člankom 43.;” 
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treba stajati: 

„(p) sastavlja i objavljuje zahtjeve za akreditaciju tijela za praćenje kodeksa ponašanja u 

skladu s člankom 41. i za akreditaciju certifikacijskog tijela u skladu s člankom 43.”. 

Na stranici 74. u članku 64. stavku 1. točki (c): 

umjesto: 

„(c) ima za cilj odobriti kriterije za akreditaciju tijela na temelju članka 41. stavka 3. ili 

certifikacijskog tijela na temelju članka 43. stavka 3.;” 

treba stajati: 

„(c) ima za cilj odobriti zahtjeve za akreditaciju tijela na temelju članka 41. stavka 3., 

certifikacijskog tijela na temelju članka 43. stavka 3. ili kriterije za certifikaciju iz 

članka 42. stavka 5.;”. 

Na stranici 74. u članku 64. stavcima 6., 7. i 8.: 

umjesto: 

„6. Nadležno nadzorno tijelo ne donosi svoj nacrt odluke iz stavka 1. tijekom roka iz 

stavka 3. 

7. Nadzorno tijelo iz stavka 1. osobito uvažava mišljenje Odbora i u roku od dva tjedna 

od zaprimanja mišljenja elektroničkim putem obavješćuje predsjednika Odbora o tome 

zadržava li ili mijenja svoj nacrt odluke, te izmijenjeni nacrt odluke, ako ga ima, 

dostavlja u standardiziranom formatu. 

8. Ako predmetno nadzorno tijelo obavijesti predsjednika Odbora u roku navedenom u 

stavku 7. ovog članka da ne namjerava u obzir uzeti mišljenje Odbora, u cijelosti ili 

djelomično, uz relevantno obrazloženje, primjenjuje se članak 65. stavak 1.” 

treba stajati: 

„6. Nadležno nadzorno tijelo iz stavka 1. ne donosi svoj nacrt odluke iz stavka 1. tijekom 

roka iz stavka 3. 

7. Nadzorno nadležno tijelo iz stavka 1. osobito uvažava mišljenje Odbora i u roku od 

dva tjedna od zaprimanja mišljenja elektroničkim putem obavješćuje predsjednika 
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Odbora o tome zadržava li ili mijenja svoj nacrt odluke, te izmijenjeni nacrt odluke, 

ako ga ima, dostavlja u standardiziranom formatu. 

8. Ako nadležno nadzorno tijelo iz stavka 1. obavijesti predsjednika Odbora u roku 

navedenom u stavku 7. ovog članka da ne namjerava u obzir uzeti mišljenje Odbora, u 

cijelosti ili djelomično, uz relevantno obrazloženje, primjenjuje se članak 65. stavak 

1.”. 

Na stranici 74. u članku 65. stavku 1. točki (a): 

umjesto: 

„(a) ako je, u slučaju iz članka 60. stavka 4., predmetno nadzorno tijelo podnijelo 

relevantan i obrazložen prigovor na nacrt odluke vodećeg tijela ili je vodeće tijelo 

odbilo takav prigovor kao nerelevantan ili neobrazložen. …;” 

treba stajati: 

„(a) ako je, u slučaju iz članka 60. stavka 4., predmetno nadzorno tijelo podnijelo 

relevantan i obrazložen prigovor na nacrt odluke vodećeg nadzornog tijela, a vodeće 

nadzorno tijelo nije uzelo u obzir prigovor ili je takav prigovor odbilo kao 

nerelevantan ili neobrazložen. …;”. 

Na stranici 76. u članku 69. stavku 2.: 

umjesto: 

„2. Ne dovodeći u pitanje zahtjeve Komisije iz članka 70. stavka 1. točke (b) i članka 70. 

stavka 2., Odbor pri obavljanju svojih zadaća ili izvršavanju svojih ovlasti ne smije 

tražiti ni primati upute ni od koga.” 

treba stajati: 

„2. Ne dovodeći u pitanje zahtjeve Komisije iz članka 70. stavaka 1. i 2., Odbor pri 

obavljanju svojih zadaća ili izvršavanju svojih ovlasti ne smije tražiti ni primati upute 

ni od koga.”. 
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Na stranici 77. u članku 70. stavku 1. točki (l): 

umjesto: 

„(l) preispituje praktičnu primjenu smjernica, preporuka i primjera najbolje prakse iz 

točaka (e) i (f);” 

treba stajati: 

„(l) preispituje praktičnu primjenu smjernica, preporuka i primjera najbolje prakse;”. 

Na stranici 77. u članku 70. stavku 1. točki (o): 

umjesto: 

„(o) provodi akreditacije certifikacijskih tijela i periodično preispitivanje akreditacija u 

skladu s člankom 43. te vodi javnu evidenciju akreditiranih tijela u skladu s člankom 

43. stavkom 6. i akreditiranih voditelja obrade ili izvršitelja obrade s poslovnim 

nastanom u trećim zemljama u skladu s člankom 42. stavkom 7.;” 

treba stajati: 

„(o) odobrava kriterije za certifikaciju u skladu s člankom 42. stavkom 5. te vodi javnu 

evidenciju mehanizama certificiranja, pečata i oznaka za zaštitu podataka u skladu s 

člankom 42. stavkom 8. i certificiranih voditelja obrade ili izvršitelja obrade s 

poslovnim nastanom u trećim zemljama u skladu s člankom 42. stavkom 7.;”. 

Na stranici 77. u članku 70. stavku 1. točki (p): 

umjesto: 

„(p) određuje zahtjeve iz članka 43.stavka 3. s obzirom na akreditaciju certifikacijskih 

tijela u skladu s člankom 42.;” 

treba stajati: 

„(p) odobrava zahtjeve iz članka 43. stavka 3. s obzirom na akreditaciju certifikacijskih 

tijela iz članka 43.;”. 

 


