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POPRAVEK 

Uredbe (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) 

(stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi 12. marca 2014 z namenom 

sprejetja navedene uredbe 

P7_TA(2014)0212) 

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

 

V skladu s členom 231 Poslovnika Evropskega parlamenta se navedena uredba popravi, kot 

sledi: 

Stran 14, uvodna izjava 71, peti in šesti stavek: 

besedilo: 

„(71) …  

Taki ukrepi ne bi smeli zadevati otroka. 

Da bi upravljavec ob upoštevanju posebnih okoliščin in okvira, v katerih se osebni podatki 

obdelujejo, zagotovil pošteno in pregledno obdelavo osebnih podatkov za posameznika, na 

katerega se osebni podatki nanašajo, bi moral uporabiti ustrezne matematične ali statistične 

postopke za oblikovanje profilov, izvajati tehnične in organizacijske ukrepe, s katerimi bi na 

ustrezen način zagotovil zlasti, da se dejavniki, ki povzročijo netočnost osebnih podatkov, 

popravijo in tveganje napak čim bolj zmanjša, zavarovati osebne podatke tako, da se 

upoštevajo morebitne nevarnosti, povezane z interesi in pravicami posameznika, na katerega 

se nanašajo osebni podatki, ter da se preprečijo tudi diskriminatorne posledice za 

posameznike na podlagi rasnega ali etničnega porekla, političnega mnenja, vere ali 
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prepričanja, članstva v sindikatu, genetskega ali zdravstvenega stanja, spolne usmerjenosti ali 

učinki, ki privedejo do ukrepov, ki imajo takšne posledice.“ 

se glasi: 

„(71) …Taki ukrepi ne bi smeli zadevati otroka. Da bi upravljavec ob upoštevanju posebnih 

okoliščin in okvira, v katerih se osebni podatki obdelujejo, zagotovil pošteno in pregledno 

obdelavo osebnih podatkov za posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, bi moral 

uporabiti ustrezne matematične ali statistične postopke za oblikovanje profilov, izvajati 

tehnične in organizacijske ukrepe, s katerimi bi na ustrezen način zagotovil zlasti, da se 

dejavniki, ki povzročijo netočnost osebnih podatkov, popravijo in tveganje napak čim bolj 

zmanjša, zavarovati osebne podatke tako, da se upoštevajo morebitne nevarnosti, povezane z 

interesi in pravicami posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ter preprečiti, med 

drugim, diskriminatorne posledice za posameznike na podlagi rasnega ali etničnega porekla, 

političnega mnenja, vere ali prepričanja, članstva v sindikatu, genetskega ali zdravstvenega 

stanja, spolne usmerjenosti, ali obdelavo, ki privede do ukrepov, ki imajo takšne posledice.“. 

Stran 55, točka (c) člena 37(1): 

besedilo: 

„(c) temeljne dejavnosti upravljavca ali obdelovalca zajemajo obsežno obdelavo posebnih 

vrst podatkov v skladu s členom 9 in osebnih podatkov v zvezi s kazenskimi 

obsodbami in prekrški iz člena 10.“ 

se glasi: 

„(c) temeljne dejavnosti upravljavca ali obdelovalca zajemajo obsežno obdelavo posebnih 

vrst podatkov v skladu s členom 9 ali osebnih podatkov v zvezi s kazenskimi 

obsodbami in prekrški iz člena 10.“. 

Stran 58, člen 41(3): 

besedilo: 

„3.  Pristojni nadzorni organ osnutek meril za pooblastitev organa iz odstavka 1 tega 

člena v skladu z mehanizmom za skladnost iz člena 63 predloži odboru.“ 
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se glasi: 

„3.  Pristojni nadzorni organ osnutek zahtev za akreditacijo telesa iz odstavka 1 tega člena 

v skladu z mehanizmom za skladnost iz člena 63 predloži odboru.“. 

Stran 58, člen 41(5): 

besedilo: 

„5. Pristojni nadzorni organ organu iz odstavka 1 pooblastilo prekliče, če pogoji za 

pooblastitev niso ali niso več izpolnjeni ali kadar ukrepi, ki jih sprejme organ, kršijo to 

uredbo.“ 

se glasi: 

„5. Pristojni nadzorni organ organu iz odstavka 1 akreditacijo prekliče, če zahteve za 

akreditacijo niso ali niso več izpolnjene ali kadar ukrepi, ki jih sprejme telo, kršijo to 

uredbo.“. 

Stran 59, člen 42(7): 

besedilo: 

„7. Potrdilo se izda upravljavcu ali obdelovalcu za obdobje največ treh let in se pod enakimi 

pogoji lahko podaljša, če so zadevne zahteve še naprej izpolnjene. Organi za potrjevanje iz 

člena 43 ali pristojni nadzorni organ, kakor je ustrezno, potrdilo prekličejo, kadar zahteve v 

zvezi s potrdilom niso ali niso več izpolnjene.“ 

se glasi: 

„7. Certifikat se izda upravljavcu ali obdelovalcu za obdobje največ treh let in se pod enakimi 

pogoji lahko podaljša, če so zadevna merila še naprej izpolnjena. Telesa za certificiranje iz 

člena 43 ali pristojni nadzorni organ, kakor je ustrezno, certifikat prekličejo, kadar merila v 

zvezi s certifikatom niso ali niso več izpolnjena.“. 
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Stran 60, člen 43(3), prvi stavek: 

besedilo 

„3. Organi za potrjevanje iz odstavkov 1 in 2 tega člena se pooblastijo na podlagi meril, ki 

jih potrdi nadzorni organ, ki je pristojen na podlagi člena 55 ali 56, ali odbor na podlagi člena 

63.“ 

se glasi: 

„3. Akreditacija telesa za certificiranje iz odstavkov 1 in 2 tega člena se opravi na podlagi 

zahtev, ki jih potrdi nadzorni organ, ki je pristojen na podlagi člena 55 ali 56, ali odbor na 

podlagi člena 63.“. 

Stran 60, člen 43(6): 

besedilo 

„6. Nadzorni organ zahteve iz odstavka 3 tega člena in merila iz člena 42(5) objavi v 

lahko dostopni obliki. Nadzorni organi te zahteve in merila pošljejo tudi odboru. Odbor zbira 

v registru vse mehanizme potrjevanja in pečate za varstvo podatkov ter jih objavi na kakršne 

koli ustrezne načine.“ 

se glasi: 

„6. Nadzorni organ zahteve iz odstavka 3 tega člena in merila iz člena 42(5) objavi v 

lahko dostopni obliki. Nadzorni organi te zahteve in merila pošljejo tudi odboru.“. 

Stran 69, točka (p) člena 57(1): 

besedilo 

„(p)  oblikuje in objavi merila za pooblastitev telesa za spremljanje kodeksov ravnanja v 

skladu s členom 41 in organa za potrjevanje v skladu s členom 43;“ 
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se glasi: 

„(p)  oblikuje in objavi zahteve za akreditacijo telesa za spremljanje kodeksov ravnanja v 

skladu s členom 41 in telesa za certificiranje v skladu s členom 43;“. 

Stran 74, točka (c) člena 64(1): 

besedilo: 

„(c) je namenjen odobritvi meril za pooblastitev organa v skladu s členom 41(3) ali 

organa za potrjevanje v skladu s členom 43(3); “ 

se glasi: 

„(c) je namenjen odobritvi zahtev za akreditacijo organa v skladu s členom 41(3), telesa 

za certificiranje v skladu s členom 43(3) ali meril za certificiranje iz člena 42(5);“. 

Stran 74, člen 64(6), (7) in (8): 

besedilo: 

„6. Pristojni nadzorni organ v roku iz odstavka 3 ne sprejme osnutka odločitve iz 

odstavka 1.  

7.  Nadzorni organ iz odstavka 1 čim bolj upošteva mnenje odbora in v dveh tednih po 

prejemu mnenja predsednika odbora z elektronskimi sredstvi v standardizirani obliki 

obvesti, ali bo ohranil ali spremenil svoj osnutek odločitve in spremenjeni osnutek 

odločitve, če obstaja.  

8. Kadar zadevni nadzorni organ v obdobju iz odstavka 7 tega člena obvesti 

predsednika odbora, da v celoti ali deloma ne namerava upoštevati mnenja odbora, in 

to ustrezno utemelji, se uporabi člen 65(1).“ 

se glasi: 

„6. Pristojni nadzorni organ iz odstavka 1 v roku iz odstavka 3 ne sprejme osnutka 

odločitve iz odstavka 1.  

7.  Pristojni nadzorni organ iz odstavka 1 čim bolj upošteva mnenje odbora in v dveh 

tednih po prejemu mnenja predsednika odbora z elektronskimi sredstvi v 
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standardizirani obliki obvesti, ali bo ohranil ali spremenil svoj osnutek odločitve in 

spremenjeni osnutek odločitve, če obstaja.  

8. Kadar pristojni nadzorni organ iz odstavka 1 v obdobju iz odstavka 7 tega člena 

obvesti predsednika odbora, da v celoti ali deloma ne namerava upoštevati mnenja 

odbora, in to ustrezno utemelji, se uporabi člen 65(1).“. 

Stran 74, točka (a) člena 65(1): 

besedilo: 

„(a) kadar je, v primeru iz člena 60(4), zadevni nadzorni organ dal ustrezen in utemeljen 

ugovor osnutku odločitve vodilnega organa ali če je vodilni organ zavrnil tak ugovor 

kot neustrezen ali neutemeljen. ...;“ 

se glasi: 

„(a) kadar je, v primeru iz člena 60(4), zadevni nadzorni organ dal ustrezen in utemeljen 

ugovor osnutku odločitve vodilnega nadzornega organa ter se vodilni nadzorni organ 

z ugovorom ni strinjal ali je tak ugovor zavrnil kot neustrezen ali neutemeljen. ...;“. 

Stran 76, člen 69(2): 

besedilo: 

„2. Brez poseganja v zahteve Komisije iz točke (b) člena 70(1) in člena 70(2) odbor pri 

opravljanju svojih nalog ali izvajanju svojih pooblastil nikogar ne prosi za navodila 

niti jih od nikogar ne sprejema.“ 

se glasi: 

„2. Brez poseganja v zahteve Komisije iz člena 70(1) in (2) odbor pri opravljanju svojih 

nalog ali izvajanju svojih pooblastil nikogar ne prosi za navodila niti jih od nikogar 

ne sprejema.“. 

Stran 77, točka (l) člena 70(1): 

besedilo: 

„(l) pregleda praktično uporabo smernic, priporočil in najboljših praks iz točk (e) in (f);“ 
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se glasi: 

„(l) pregleda praktično uporabo smernic, priporočil in najboljših praks;“. 

Stran 77, točka (o) člena 70(1): 

besedilo: 

„(o)  pooblašča organe za potrjevanje in redni pregled potrjevanja v skladu s členom 43 

ter vodi javni register pooblaščenih organov v skladu s členom 43(6) in pooblaščenih 

upravljavcev ali obdelovalcev s sedežem v tretjih državah v skladu s členom 42(7);“ 

se glasi: 

„(o) odobri merila za certificiranje v skladu s členom 42(5) ter vodi javni register 

mehanizmov certificiranja ter pečatov in označb v skladu s členom 42(8) ter 

potrjenih upravljavcev ali obdelovalcev, ustanovljenih v tretjih državah v skladu s 

členom 42(7);“. 

Stran 77, točka (p) člena 70(1): 

besedilo: 

„(p) določi zahteve iz člena 43(3) za namene pooblastitve organov za potrjevanje v skladu 

s členom 42;“ 

se glasi: 

„(p) odobri zahteve iz člena 43(3) za namene akreditacije teles za certificiranje iz člena 

43;“. 

 

 


