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Evropski odbor za varstvo podatkov je – 
 

ob upoštevanju člena 63 in člena 64(2) 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 (v nadaljnjem besedilu: SUVP), 

 

ob upoštevanju Sporazuma EGP ter zlasti Priloge XI in Protokola 37 k Sporazumu EGP, kakor sta bila 

spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 154/2018 z dne 6. julija 2018, 

 

ob upoštevanju členov 10 in 22 svojega poslovnika z dne 25. maja 2018, kakor je bil spremenjen 

23. novembra 2018, 

 

 

ob upoštevanju naslednjega: 

 

(1) Glavna naloga Evropskega odbora za varstvo podatkov (v nadaljnjem besedilu: odbor) je 

zagotoviti dosledno uporabo SUVP po vsem Evropskem gospodarskem prostoru. Člen 64(2) SUVP 

določa, da lahko kateri koli nadzorni organ, predsednik odbora ali Komisija zahteva, da katero koli 

zadevo splošne uporabe ali z učinkom v več kot eni državi članici preuči odbor, ki da mnenje. Cilj tega 

mnenja je preučiti zadevo splošne uporabe ali z učinki v več kot eni državi članici. 

(2) Belgijski organ za varstvo podatkov je 3. decembra 2018 Evropski odbor za varstvo podatkov 

pozval, naj preuči medsebojni vpliv SUVP in Direktive o e-zasebnosti, zlasti v zvezi s pristojnostmi, 

nalogami in pooblastili organov za varstvo podatkov, ter izda mnenje o tem. 

 

(3) Mnenje odbora se v skladu s členom 64(3) SUVP v povezavi s členom 10(2) Poslovnika sprejme v 

osmih tednih od prvega delovnega dne po tem, ko predsednica odbora in pristojni nadzorni organ 

skleneta, da je spis popoln. V skladu z odločitvijo predsednice odbora se lahko to obdobje glede na 

kompleksnost vsebine podaljša za šest tednov – 

 

 

SPREJEL NASLEDNJE MNENJE: 
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1 POVZETEK DEJSTEV 

1. Belgijski organ za varstvo podatkov je 3. decembra 2018 Evropski odbor za varstvo podatkov pozval, 

naj preuči medsebojni vpliv Direktive o e-zasebnosti1 in SUVP ter izda mnenje o tem, pri čemer je 

predložil naslednja vprašanja: 

a. v zvezi s pristojnostmi, nalogami in pooblastili organov za varstvo podatkov2, ali 

i. lahko organi za varstvo podatkov izvajajo svoje pristojnosti, naloge in pooblastila v zvezi z 

obdelavo, ki vsaj v zvezi z nekaterimi dejanji obdelave sproži stvarno veljavo SUVP in 

Direktive o e-zasebnosti, ali ne, in če jih lahko, ali 

ii. organi za varstvo podatkov smejo oziroma morajo upoštevati določbe Direktive o e-

zasebnosti in/ali aktov, s katerimi je bila prenesena v nacionalno zakonodajo, pri izvajanju 

svojih pristojnosti, nalog in pooblastil na podlagi SUVP (npr. pri oceni zakonitosti obdelave) 

ter v kakšnem obsegu; 

b. ali se mehanizmi sodelovanja in skladnosti lahko uporabijo oziroma ali bi jih bilo treba 

uporabiti v zvezi z obdelavo, ki vsaj v zvezi z nekaterimi dejanji obdelave sproži stvarno veljavo 

SUVP in Direktive o e-zasebnosti, ter 

c. obseg, v katerem je lahko obdelava urejena z določbami Direktive o e-zasebnosti in SUVP, ter 

ali to vpliva na odgovora na vprašanji 1 in 2 ali ne.  

 

2. Odbor meni, da se ta vprašanja nanašajo na zadevo splošne uporabe SUVP, saj med organi za varstvo 

podatkov obstaja jasna potreba po skladni razlagi meja njihovih pristojnosti, nalog in pooblastil. 

Pojasnilo je potrebno zlasti za zagotovitev, med drugim, dosledne prakse medsebojne pomoči v 

skladu s členom 61 SUVP in skupnega ukrepanja v skladu s členom 62 SUVP.  

3. To mnenje se ne nanaša na morebitno takšno delitev pristojnosti, nalog in pooblastil organov za 

varstvo podatkov v okviru predloga Uredbe o e-zasebnosti.  

                                                           
1 Direktiva 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o obdelavi osebnih podatkov in 
varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij (Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah), 
kakor je bila spremenjena z Direktivo 2006/24/ES in Direktivo 2009/136/ES. 
2 Kot so določeni s členi od 55 do 58 SUVP. V celotnem mnenju se uporablja izraz „organi za varstvo podatkov“ 
(v nasprotju z izrazom „nadzorni organi“), da bi se jasno razlikovalo med „nadzornimi organi“, predvidenimi s  
SUVP, in drugimi vrstami nadzornih organov, kot so nacionalni regulativni organi, navedeni v 
Direktivi 2002/58/ES. 
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2 PRAVNI OKVIR 

2.1 Upoštevne določbe SUVP 

4. V skladu s členom 2(1) se SUVP uporablja „za obdelavo osebnih podatkov v celoti ali delno z 

avtomatiziranimi sredstvi in za drugačno obdelavo kakor z avtomatiziranimi sredstvi za osebne 

podatke, ki so del zbirke ali so namenjeni oblikovanju dela zbirke“.    

Člen 2(2) SUVP določa, da se SUVP ne uporablja za obdelavo osebnih podatkov:  

„(a) v okviru dejavnosti zunaj področja uporabe prava Unije;  

(b) s strani držav članic, kadar izvajajo dejavnosti, ki spadajo na področje uporabe poglavja 2 

naslova V PEU;  

(c) s strani fizične osebe med potekom popolnoma osebne ali domače dejavnosti;  

(d) s strani pristojnih organov za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona 

kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, vključno z varovanjem pred grožnjami javni 

varnosti in njihovim preprečevanjem.“ 

5. Člen 5, naslovljen „Načela v zvezi z obdelavo osebnih podatkov“, vsebuje načela, ki se uporabljajo za 

kakršno koli obdelavo osebnih podatkov, vključno z zahtevo, da je vsaka obdelava osebnih podatkov 

zakonita in poštena3. V členu 6 so opisane okoliščine, v katerih je obdelava osebnih podatkov 

zakonita, med katerimi je tudi privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. V 

členu 7 so podrobneje določeni pogoji za veljavno privolitev skladu s SUVP4. 

6. V členu 51(1) so določena zakonska pooblastila organov za varstvo podatkov, ki vključujejo 

spremljanje uporabe SUVP, da se zaščitijo temeljne pravice in svoboščine posameznikov v zvezi z 

obdelavo ter olajša prosti pretok osebnih podatkov v Uniji. V členih 55, 57 in 58 so določene 

pristojnosti, naloge in pooblastila vsakega organa za varstvo podatkov. V poglavju VII SUVP, 

naslovljenem „Sodelovanje in skladnost“, so opredeljeni različni načini sodelovanja organov za 

varstvo podatkov, da bi pripomogli k dosledni uporabi SUVP.   

7. Člen 94, naslovljen „Razveljavitev Direktive 95/46/ES“, določa:  

„1. Direktiva 95/46/ES se razveljavi z učinkom od 25. maja 2018.  

2. Sklicevanja na razveljavljeno direktivo se štejejo kot sklicevanja na to uredbo. 

Sklicevanja na Delovno skupino za varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, 

ustanovljeno s členom 29 Direktive 95/46/ES, se štejejo kot sklicevanja na Evropski odbor za 

varstvo podatkov, ustanovljen s to uredbo.“ 

  

                                                           
3 Glej tudi uvodno izjavo 39 SUVP („Vsaka obdelava osebnih podatkov bi morala biti zakonita in poštena. […]“). 
4 Glej tudi Smernice Delovne skupine iz člena 29 o privolitvi na podlagi Uredbe 2016/679, WP259 rev.01, ki jih je 
odbor potrdil 25. maja 2018.  
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8. Člen 95, naslovljen „Razmerje z Direktivo 2002/58/ES“, določa:  

„Ta uredba ne uvaja dodatnih obveznosti za fizične ali pravne osebe v zvezi z obdelavo, 

povezano z zagotavljanjem javno dostopnih elektronskih komunikacijskih storitev v javnih 

komunikacijskih omrežjih v Uniji v povezavi z zadevami, za katere veljajo posebne obveznosti 

z istim ciljem iz Direktive 2002/58/ES.“ 

9. V uvodni izjavi 173 SUVP je navedeno:  

„(173) Ta uredba bi se morala uporabljati za vse zadeve, ki zadevajo varstvo temeljnih pravic 

in svoboščin pri obdelavi osebnih podatkov, za katere ne veljajo posebne obveznosti z istim 

ciljem iz Direktive 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta, vključno z obveznostmi za 

upravljavca in pravicami posameznikov. Za pojasnitev povezave med to uredbo in 

Direktivo 2002/58/ES bi bilo treba navedeno direktivo ustrezno spremeniti. Ko bo ta uredba 

sprejeta, bi bilo treba pregledati Direktivo 2002/58/ES, zlasti da se zagotovi skladnost s to 

uredbo.“ 

2.2 Upoštevne določbe Okvirne direktive  

10. V členu 2(g) Okvirne direktive5 je „nacionalni regulativni organ“ opredeljen kot:  

„organ ali organ[i], ki jih država članica zadolži za opravljanje katerekoli regulativne naloge, 

dodeljene v tej direktivi in v posebnih direktivah.“ 

11. Člen 2(l) Okvirne direktive določa, da: 

„‚posebne direktive‘ pomenijo Direktivo 2002/20/ES (Direktiva o odobritvi), 

Direktivo 2002/19/ES (Direktiva o dostopu), Direktivo 2002/22/ES (Direktiva o univerzalni 

storitvi) in Direktivo 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o 

obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij 

(Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah).“ 

12. Člen 3(1) Okvirne direktive določa:  

„Države članice poskrbijo, da vsako nalogo, dodeljeno nacionalnim regulativnim organom s to 

direktivo ali posebnimi direktivami, prevzame pristojni organ.“ 

2.3 Upoštevne določbe Direktive o e-zasebnosti  

13. Člen 1(2) Direktive o e-zasebnosti določa: 

„Določbe te direktive podrobno opredeljujejo in dopolnjujejo [Uredbo (EU) 2016/679] za 

namene, navedene v odstavku 1. Razen tega predvidevajo varstvo zakonitih interesov 

naročnikov, ki so pravne osebe.“6 

  

                                                           
5 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2002/21/ES z dne 7. marca 2002 o skupnem regulativnem okviru za 

elektronska komunikacijska omrežja in storitve (okvirna direktiva). 

6 V skladu s členom 94(2) SUVP so vsa sklicevanja na Direktivo 95/46 v Direktivi o e-zasebnosti nadomeščena s 
sklicevanji na „[Uredbo (EU) 2016/679]“, sklicevanja na „Delovno skupino za varstvo posameznikov pri obdelavi 
osebnih podatkov, ustanovljeno s členom 29 Direktive 95/46/ES“, pa s sklicevanji na „[Evropski odbor za 
varstvo podatkov]“. 
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14. Člen 2(f) Direktive o e-zasebnosti določa, da:  

„‚privolitev‘ (strinjanje) uporabnika ali naročnika ustreza privolitvi podatkovnega subjekta iz 

[Uredbe (EU) 2016/679].“ 

15. Člen 15(2) Direktive o e-zasebnosti določa:  

„Določbe [poglavja VIII o pravnih sredstvih, odgovornostih in kaznih] [Uredbe (EU) 2016/679] 

se uporabijo v zvezi z nacionalnimi predpisi, sprejetimi v skladu s to direktivo in posameznimi 

pravicami, izhajajočimi iz te direktive.“  

16. Člen 15(3) Direktive o e-zasebnosti določa: 

„[Evropski odbor za varstvo podatkov] izvaja tudi naloge, predpisane v [členu 70 Uredbe (EU) 

2016/679], ki se nanašajo na zadeve, zajete v tej direktivi[,] in sicer varstvo temeljnih pravic in 

svoboščin ter zakonitih interesov na področju elektronskih komunikacij.“ 

17. Člen 15a, naslovljen „Izvajanje in izvrševanje“, določa:  

„1. Države članice določijo sistem kazni, vključno s kazenskimi sankcijami, kadar je to 

primerno, za kršitve nacionalnih predpisov, sprejetih na podlagi te direktive, in sprejmejo vse 

potrebne ukrepe za njihovo izvajanje. […] 

2. Brez poseganja v kakršna koli pravna sredstva, ki so morda na voljo, države članice 

zagotovijo, da imajo pristojni nacionalni in po potrebi drugi nacionalni organi pooblastilo, da 

odredijo prenehanje kršitev iz odstavka 1. 

 3. Države članice zagotovijo, da imajo pristojni nacionalni organi in po potrebi drugi 

nacionalni organi potrebna preiskovalna pooblastila in sredstva, vključno s pooblastilom za 

pridobitev vseh ustreznih informacij, ki so potrebne za spremljanje in izvrševanje nacionalnih 

določb, sprejetih na podlagi te direktive. 

4. Pristojni nacionalni regulativni organi lahko sprejmejo ukrepe za zagotovitev učinkovitega 

čezmejnega sodelovanja pri izvrševanju nacionalne zakonodaje, sprejete na podlagi te 

direktive, in za določitev usklajenih pogojev za opravljanje storitev, ki vključujejo čezmejne 

podatkovne tokove. 

Nacionalni regulativni organi pred sprejetjem takih ukrepov Komisiji pravočasno posredujejo 

povzetek razlogov za ukrepanje, predvidene ukrepe in predlagan potek ukrepanja. Komisija 

lahko po pregledu informacij in po posvetovanju z ENISA-o in [Evropskim odborom za varstvo 

podatkov] pripravi opombe ali priporočila, zlasti da bi zagotovila, da predvideni ukrepi ne 

bodo negativno vplivali na delovanje notranjega trga. Nacionalni regulativni organi pri 

odločanju glede ukrepov v največji možni meri upoštevajo opombe in priporočila Komisije.“ 

18. V uvodni izjavi 10 Direktive o e-zasebnosti je navedeno:  

„Na področju elektronskih komunikacij se uporablja [Uredba (EU) 2016/679] zlasti za vse 

zadeve v zvezi z varstvom temeljnih pravic in svoboščin, ki niso izrecno zajete v določbah te 

direktive, vključno z obveznostmi preglednika in pravicami posameznikov. [Uredba 

(EU) 2016/679] se uporablja za komunikacijske storitve, ki niso namenjene javnosti.“ 



 

sprejeto  8 

3 PODROČJE UPORABE TEGA MNENJA 

19. Cilj SUVP je zaščititi temeljne pravice in svoboščine posameznikov ter zlasti njihovo pravico do varstva 

osebnih podatkov in zagotoviti prosti pretok osebnih podatkov v Uniji.7 Za doseganje tega cilja so v 

SUVP določena skupna pravila o obdelavi podatkov, da se zagotovi dosledno in učinkovito varstvo 

osebnih podatkov po vsej Uniji ter prepreči, da bi razlike ovirale prosti pretok osebnih podatkov na 

notranjem trgu. S pravili se vzpostavlja ravnotežje med (morebitnimi) koristmi in (morebitnimi) 

slabostmi obdelave podatkov. 

20. Cilj Direktive o e-zasebnosti je uskladitev določb držav članic, ki je potrebna za zagotovitev 

enakovredne ravni varstva temeljnih pravic in svoboščin ter zlasti pravice do zasebnosti in zaupnosti v 

zvezi z obdelavo osebnih podatkov na področju elektronskih komunikacij in za zagotovitev prostega 

pretoka takih podatkov ter elektronske komunikacijske opreme in storitev v Skupnosti8. Namen 

Direktive o e-zasebnosti je torej zagotoviti spoštovanje pravic iz členov 7 in 8 Listine. V ta namen 

določbe Direktive o e-zasebnosti „podrobno opredeljujejo in dopolnjujejo“ določbe SUVP, kar zadeva 

obdelavo osebnih podatkov na področju elektronskih komunikacij9.  

21. Vprašanja, predložena odboru, so omejena na obdelavo, ki sproži stvarno veljavo SUVP in Direktive o 

e-zasebnosti. Za dodatno pojasnitev področja uporabe tega mnenja je v naslednjih oddelkih 

pojasnjeno:  

• kje ni medsebojnega vpliva SUVP in Direktive o e-zasebnosti, ker zadeva ne spada na 

področje uporabe SUVP;  

• kje ni medsebojnega vpliva SUVP in Direktive o e-zasebnosti, ker zadeva ne spada na 

področje uporabe Direktive o e-zasebnosti, ter 

• kje obstaja medsebojni vpliv SUVP in Direktive o e-zasebnosti, ker obdelava sproži stvarno 

veljavo SUVP in Direktive o e-zasebnosti. 

  

                                                           
7 Člen 1 SUVP. 
8 Člen 1(1) Direktive o e-zasebnosti. 
9 Člen 1(1) in (2) Direktive o e-zasebnosti v povezavi s členom 94(2) SUVP. 
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3.1   Zadeve, ki ne spadajo na področje uporabe SUVP 

22. Stvarno področje uporabe SUVP načeloma zajema kakršno koli obliko obdelave osebnih podatkov, ne 

glede na uporabljeno tehnologijo10. SUVP se ne uporablja, kadar: 

• se ne obdelujejo osebni podatki (npr. telefonska številka avtomatskega odzivnika službe za 

podporo strankam pravne osebe ali naslov IP digitalnega fotokopirnega stroja v omrežju 

podjetja ni osebni podatek); 

• dejavnosti ne spadajo na stvarno področje uporabe SUVP ob upoštevanju člena 2(2) in (3) 

SUVP ali 

• dejavnosti ne spadajo na ozemeljsko področje uporabe SUVP11. 

3.2  Zadeve, ki ne spadajo na področje uporabe Direktive o e-zasebnosti 

23. Posebnost Direktive o e-zasebnosti je, da imata dve od njenih določb širše področje uporabe od 

preostalih določb, katerih področje uporabe je omejeno na zagotavljanje javno razpoložljivih 

elektronskih komunikacijskih storitev v javnih komunikacijskih omrežjih. Zato je treba za ugotovitev, 

ali dejavnost spada na stvarno področje uporabe Direktive o e-zasebnosti ali ne, odgovoriti na dve 

vprašanji, kot je predstavljeno v naslednjih oddelkih.  

3.2.1 Splošno stvarno področje uporabe Direktive o e-zasebnosti 

24. Direktiva o e-zasebnosti se v skladu s členom 3 uporablja „za obdelavo osebnih podatkov v zvezi z 

zagotavljanjem javno razpoložljivih elektronskih komunikacijskih storitev v javnih komunikacijskih 

omrežjih v Skupnosti, vključno z javnimi komunikacijskimi omrežji, ki podpirajo zbiranje podatkov in 

identifikacijske naprave“.  

25. Direktiva o e-zasebnosti se kot taka nanaša zlasti na javno razpoložljive elektronske komunikacijske 

storitve in elektronska komunikacijska omrežja12.    

Evropski zakonik o elektronskih komunikacijah13 določa, da so zajete storitve, ki so funkcionalno 

ekvivalentne elektronskim komunikacijskim storitvam.  

  

                                                           
10 Glej tudi uvodno izjavo 46 Direktive o e-zasebnosti. 
11 Člen 3 SUVP. Glej Smernice Evropskega odbora za varstvo podatkov št. 3/2018 o ozemeljski veljavnosti SUVP 
(člen 3), 16. november 2018. 
12 Delovni dokument služb Komisije, Naknadna ocena Direktive 2002/58/ES o e-zasebnosti v okviru programa 
REFIT, SWD(2017) 5 final, str. 20; poročilo Komisiji „Direktiva o e-zasebnosti: ocena prenosa, učinkovitosti in 
skladnosti s predlagano uredbo o varstvu podatkov“, SMART 2013/0071, str. 24 in naslednje.   
13 Direktiva (EU) 2018/1972 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o Evropskem zakoniku o 
elektronskih komunikacijah. 
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26. Kar zadeva splošno stvarno področje uporabe Direktive o e-zasebnosti, se ta uporablja, kadar so 

izpolnjeni naslednji pogoji:  

• obstaja elektronska komunikacijska storitev14; 

• ta storitev se ponuja prek elektronskega komunikacijskega omrežja15; 

• storitev in omrežje sta javno dostopna16; 

• storitev in omrežje sta na voljo v EU. 

 

27. Dejavnosti, ki ne izpolnjujejo vseh zgoraj navedenih meril, na splošno ne spadajo na področje 

uporabe Direktive o e-zasebnosti.  

Primera:  

Omrežje podjetja, ki je dostopno samo zaposlenim za službene namene, ni „javno razpoložljiva“ 

elektronska komunikacijska storitev. Posledično prenos podatkov o lokaciji prek takega omrežja ne 

spada na stvarno področje uporabe Direktive o e-zasebnosti. 17   

Storitev za sinhronizacijo ure pošlje signal prek elektronskega komunikacijskega omrežja vsem uram, 

ki se ravnajo po njenem sinhronizacijskem protokolu (nedoločeno število prejemnikov). V tem okviru 

gre za storitev razpršenega oddajanja in ne komunikacijsko storitev, zato prav tako ne bi spadala na 

stvarno področje uporabe Direktive o e-zasebnosti. 

  

                                                           
14 Člen 2(d) Direktive o e-zasebnosti določa, da „sporočilo“ (komunikacija) pomeni „vsak podatek, ki se 
izmenjuje ali prenaša med končnim številom strank s pomočjo javno razpoložljive elektronske komunikacijske 
storitve“ in ne vključuje radiodifuzijskih storitev, ki lahko – teoretično – dosežejo številčno neomejeno 
občinstvo. Izraz „elektronska komunikacijska storitev“ je trenutno opredeljen s členom 2(d) Okvirne direktive, z 
učinkom od 21. decembra 2020 pa bo opredeljen s členom 2(4) Zakonika o elektronskih komunikacijah.   
15 „Elektronsko komunikacijsko omrežje“ je trenutno opredeljeno s členom 2(a) Okvirne direktive, z učinkom od 
21. decembra 2020 pa bo opredeljeno s členom 2(1) Zakonika o elektronskih komunikacijah. 
16 Storitev za javnost je storitev, ki je na enaki podlagi na voljo vsem članom javnosti in ne samo službam v javni 
lasti. Primerjaj: Evropski nadzornik za varstvo podatkov (ENVP), Mnenje št. 5/2016, Predhodno mnenje ENVP o 
pregledu Direktive o e-zasebnosti (2002/58/ES), str. 12, in Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu 
o statusu in izvajanju Direktive 90/388/EGS o konkurenci na trgih telekomunikacijskih storitev, 
COM(95) 113 final, 4.4.1995, str. 14. 
17 Delovni dokument služb Komisije, Naknadna ocena Direktive 2002/58/ES o e-zasebnosti v okviru programa 
REFIT, SWD(2017) 5 final, str. 21 ; https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017SC0005&from=EN; poročilo Komisiji „Direktiva o e-zasebnosti: ocena 
prenosa, učinkovitosti in skladnosti s predlagano uredbo o varstvu podatkov“, SMART 2013/0071, str. 14,
  https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eprivacy-directive-assessment-transposition-
effectiveness-and-compatibility-proposed-data. 

https://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017SC0005&from=EN
https://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017SC0005&from=EN
https://ec.europa.eu/digitalsinglemarket/en/news/eprivacy-directive-assessment-transposition-effectiveness-and-compatibility-proposed-data
https://ec.europa.eu/digitalsinglemarket/en/news/eprivacy-directive-assessment-transposition-effectiveness-and-compatibility-proposed-data
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3.2.2 Razširjeno stvarno področje uporabe členov 5(3) in 13 Direktive o e-zasebnosti 

28. Glavni cilj Direktive o e-zasebnosti je zagotoviti varstvo temeljnih pravic in svoboščin javnosti, kadar 

uporablja elektronska komunikacijska omrežja18. Glede na ta cilj se člena 5(3) in 13 Direktive o e-

zasebnosti uporabljata za ponudnike elektronskih komunikacijskih storitev in tudi upravljavce spletišč 

(npr. za piškotke) ali druga podjetja (npr. za neposredno trženje)19.   

Primera:  

Storitve iskalnika, ki shranjujejo piškotke na uporabnikovi napravi ali dostopajo do njih, spadajo na 

razširjeno stvarno področje uporabe člena 5(3) Direktive o e-zasebnosti20.  

Neželena elektronska pošta, ki jo upravljavec spletišča pošlje za namene neposrednega trženja, prav 

tako spada na razširjeno stvarno področje uporabe člena 13 Direktive o e-zasebnosti21. 

3.3 Zadeve, ki spadajo na stvarno področje uporabe Direktive o e-zasebnosti in SUVP 

29. Številni primeri dejavnosti obdelave sprožijo stvarno veljavo Direktive o e-zasebnosti in SUVP. Jasen 

primer je uporaba piškotkov. Delovna skupina iz člena 29 je v svojem mnenju o spletnem vedenjskem 

oglaševanju navedla:  

„Če se lahko zaradi dajanja in pridobivanja podatkov s piškotkom ali podobnim sredstvom 

šteje zbrane podatke za osebne podatke, se poleg člena 5(3) uporablja tudi 

Direktiva 95/46/ES.“22 

30. Sodna praksa Sodišča Evropske unije potrjuje, da lahko obdelava hkrati spada na stvarno področje 

uporabe Direktive o e-zasebnosti in stvarno področje uporabe SUVP. Sodišče je v zadevi 

Wirtschaftsakademie23 uporabilo Direktivo 95/46/ES, čeprav je osnovna obdelava vključevala tudi 

dejanja obdelave, ki spadajo na stvarno področje uporabe Direktive o e-zasebnosti. V zadevi Fashion 

ID, o kateri Sodišče še ni odločilo, je generalni pravobranilec izrazil stališče, da se lahko v zadevi v 

zvezi z družbenimi vtičniki in piškotki uporabljata oba sklopa pravil24.  

31. Čeprav je bila Direktiva 95/46/ES 25. maja 2018 nadomeščena s SUVP, sta analizi Sodišča in Delovne 

skupine iz člena 29, v skladu s katerima se lahko oba pravna akta uporabljata hkrati, ustrezni. V 

                                                           
18 Člen 1(1) Direktive o e-zasebnosti določa: „Ta direktiva določa uskladitev določb držav članic, ki je potrebna 
za zagotovitev enakovredne ravni varstva temeljnih pravic in svoboščin ter zlasti pravice do zasebnosti in 
zaupnosti v zvezi z obdelavo osebnih podatkov na področju elektronskih komunikacij in za zagotovitev prostega 
pretoka takih podatkov ter elektronske komunikacijske opreme in storitev v Skupnosti.“ 
19 Delovna skupina iz člena 29, Mnenje št. 2/2010 o spletnem vedenjskem oglaševanju, 22. junij 2010, WP 171, 
oddelek 3.2.1, str. 9. Mnenje št. 1/2008 o vprašanjih varstva podatkov v zvezi z iskalniki, WP 148, oddelek 4.1.3, 
str. 12; poročilo Komisiji „Direktiva o e-zasebnosti: ocena prenosa, učinkovitosti in skladnosti s predlagano 
uredbo o varstvu podatkov“, SMART 2013/0071, str. 9. 
20 Mnenje št. 1/2008 o vprašanjih varstva podatkov v zvezi z iskalniki, WP 148, oddelek 4.1.3, str. 12. 
21 Mnenje št. 1/2008 o vprašanjih varstva podatkov v zvezi z iskalniki, WP 148, oddelek 4.1.3, str. 12; 
22 Delovna skupina iz člena 29, Mnenje št. 2/2010 o spletnem vedenjskem oglaševanju, 22. junij 2010, WP 171, 
str. 9. Glej tudi Mnenje št. 1/2008 o vprašanjih varstva podatkov v zvezi z iskalniki, WP 148, oddelek 4.1.3, 
str. 12–139.  
23 Sodba Sodišča z dne 5. junija 2018, C-210/16, ECLI:EU:C:2018:388. Glej zlasti točki 33 in 34. 
24 Sklepni predlogi generalnega pravobranilca M. Bobka, predstavljeni 19. decembra 2018 v zadevi Fashion ID, 
C-40/17, ECLI:EU:C:2018:1039. Glej zlasti točke od 111 do 115. 
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uvodni izjavi 30 SUVP je opredelitev „spletnih identifikatorjev“ podrobno predstavljena tako, da 

podpira razlago, v skladu s katero lahko obdelava osebnih podatkov sproži stvarno veljavo SUVP in 

Direktive o e-zasebnosti: 

„Posamezniki so lahko povezani s spletnimi identifikatorji, ki jih zagotovijo njihove naprave, 

aplikacije, orodja in protokoli, kot so naslovi internetnega protokola in identifikatorji 

piškotkov, ali drugimi identifikatorji, kot so oznake za radiofrekvenčno identifikacijo. To lahko 

pusti sledi, ki se lahko, zlasti kadar se kombinirajo z edinstvenimi identifikatorji in drugimi 

informacijami, ki jih prejmejo strežniki, uporabijo za oblikovanje profilov posameznikov in 

njihovo identifikacijo.“ 

32. Pripomniti velja zlasti, da so „naslovi IP“ in „identifikatorji v obliki piškotkov“ omenjeni v uvodni 

izjavi 30, v kateri je navedeno, da se lahko kombinirajo z drugimi „edinstvenimi identifikatorji“ in 

drugimi informacijami, ki jih prejmejo strežniki, za oblikovanje profilov posameznikov.  

33. Povedano drugače, v samo SUVP je pri pojasnilu njenega stvarnega področja uporabe (pojma osebnih 

podatkov) vključeno sklicevanje na dejavnosti, ki vsaj delno sprožijo tudi stvarno veljavo Direktive o 

e-zasebnosti. 

34. Še en primer dejavnosti, ki sproži stvarno veljavo Direktive o e-zasebnosti in SUVP, je razmerje med 

ponudnikom elektronskih komunikacijskih storitev in posameznikom, ki je uporabnik njegovih 

storitev, ki vključuje obdelavo osebnih podatkov o strankah na eni strani, na drugi strani pa je 

urejeno tudi s posebnimi pravili o, na primer, imenikih naročnikov, razčlenjenem obračunavanju in 

identifikaciji klicne linije. Tudi podatki o prometu in podatki o lokaciji, ustvarjeni z elektronskimi 

komunikacijskimi storitvami, lahko vključujejo obdelavo osebnih podatkov, če se nanašajo na fizične 

osebe. 

35. Nazadnje, člen 95 SUVP in uvodna izjava 173 SUVP potrjujeta razmerje lex generalis – lex specialis 

med SUVP in Direktivo o e-zasebnosti, pri čemer člen 95 določa, da SUVP ne uvaja dodatnih 

obveznosti za fizične ali pravne osebe v zvezi z obdelavo, povezano z zagotavljanjem javno dostopnih 

elektronskih komunikacijskih storitev v javnih komunikacijskih omrežjih v EU v povezavi z zadevami, 

za katere veljajo posebne obveznosti z istim ciljem iz Direktive o e-zasebnosti. 

*** 

36. Namen tega mnenja je pojasniti pristojnosti, naloge in pooblastila organov za varstvo podatkov v 

primerih, ki sprožijo stvarno veljavo Direktive o e-zasebnosti in SUVP, kot so bili na kratko 

predstavljeni v prejšnjih oddelkih. V naslednjih oddelkih je opisanih nekaj primerov medsebojnega 

vpliva določb Direktive o e-zasebnosti in SUVP ter način, kako sta oba sklopa pravil med seboj 

povezana. 
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4 MEDSEBOJNI VPLIV DIREKTIVE O E-ZASEBNOSTI IN SUVP  

37. Čeprav se stvarni področji uporabe Direktive o e-zasebnosti in SUVP prekrivata, to ne vodi nujno do 

navzkrižja med pravili. Poleg tega, da to postane jasno z vzporednim branjem različnih določb, 

člen 1(2) Direktive o e-zasebnosti izrecno določa, da „[d]oločbe te direktive podrobno opredeljujejo in 

dopolnjujejo Direktivo 95/46/ES […]“25. Za pravilno razumevanje medsebojnega vpliva Direktive o e-

zasebnosti in SUVP je treba najprej pojasniti pomen člena 1(2) Direktive o e-zasebnosti. Nato bodo 

pojasnjeni pomen in posledice člena 95 SUVP. 

4.1   „Podrobno opredeliti“ 

38. Številne določbe Direktive o e-zasebnosti „podrobno opredeljujejo“ določbe SUVP, kar zadeva 

obdelavo osebnih podatkov na področju elektronskih komunikacij. V skladu z načelom lex specialis 

derogat legi generali posebne določbe prevladajo nad splošnimi pravili v primerih, ki jih posebej 

urejajo26. V primerih, v katerih Direktiva o e-zasebnosti „podrobno opredeljuje“ (tj. natančneje 

določa) pravila SUVP, imajo (posebne) določbe Direktive o e-zasebnosti kot „lex specialis“ prednost 

pred (splošnejšimi) določbami SUVP27. Vendar za vsako obdelavo osebnih podatkov, ki ni izrecno 

urejena z Direktivo o e-zasebnosti (ali za katero Direktiva o e-zasebnosti ne vsebuje „posebnega 

pravila“), še naprej veljajo določbe SUVP. 

39. Primer, v katerem Direktiva o e-zasebnosti „podrobno opredeljuje“ določbe SUVP, je mogoče najti v 

členu 6 Direktive o e-zasebnosti, ki se nanaša na obdelavo tako imenovanih „podatkov o prometu“. 

Običajno je mogoče obdelavo osebnih podatkov utemeljiti na podlagi vsakega od zakonitih razlogov 

iz člena 6 SUVP. Vendar ponudnik elektronske komunikacijske storitve za obdelavo podatkov o 

prometu ne more uporabiti celotnega sklopa mogočih zakonitih razlogov, določenih s členom 6 

SUVP, ker so v členu 6 direktive o e-zasebnosti izrecno omejeni pogoji, pod katerimi se lahko 

obdelujejo podatki o prometu, ki vključujejo osebne podatke. V takem primeru morajo imeti 

podrobnejše določbe Direktive o e-zasebnosti prednost pred splošnejšimi določbami SUVP. Vendar 

pa s členom 6 Direktive o e-zasebnosti ni omejena uporaba drugih določb SUVP, kot so pravice 

posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Prav tako ni zanikana zahteva, da mora biti 

obdelava osebnih podatkov zakonita in poštena (člen 5(1)(a) SUVP). 

40. Podoben primer je člen 5(3) Direktive o e-zasebnosti, če so podatki, shranjeni v napravi končnega 

uporabnika, osebni podatki. Člen 5(3) Direktive o e-zasebnosti določa, da je za shranjevanje podatkov 

ali pridobivanje dostopa do podatkov, ki so že shranjeni v terminalski opremi naročnika ali 

uporabnika, praviloma potrebna predhodna privolitev28. Če so podatki, shranjeni v napravi končnega 

uporabnika, osebni podatki, ima člen 5(3) Direktive o e-zasebnosti prednost pred členom 6 SUVP, kar 

                                                           
25 Člen 94(2) določa, da se sklicevanja na razveljavljeno Direktivo 95/46 štejejo za sklicevanja na SUVP. 
26 Sodba Sodišča z dne 22. aprila 2016 v združenih zadevah T-60/06 RENV II in T-62/06 RENV II, 
ECLI:EU:T:2016:233, točka 81. 
27 Delovna skupina iz člena 29, Mnenje št. 2/2010 o spletnem vedenjskem oglaševanju, 22. junij 2010, WP 171, 
str. 10. 
28 V skladu s členom 5(3) je shranjevanje podatkov v terminalski opremi naročnika ali uporabnika ali 
pridobivanje dostopa do teh podatkov dovoljeno tudi, če to vključuje tehnično shranjevanje ali dostop izključno 
za namen opravljanja prenosa sporočila prek elektronskega komunikacijskega omrežja ali če je nujno potrebno, 
da ponudnik zagotovi storitev informacijske družbe, ki jo naročnik ali uporabnik izrecno zahtevata. 
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zadeva dejavnost shranjevanja teh podatkov ali pridobivanja dostopa do njih. Podoben rezultat je pri 

medsebojnem vplivu člena 6 SUVP ter členov 9 in 13 Direktive o e-zasebnosti. Kadar se s tema 

členoma zahteva privolitev za posebna dejanja, ki jih opisujeta, se upravljavec ne more opreti na 

celoten sklop mogočih zakonitih razlogov, določenih s členom 6 SUVP. 

41. Posledica načela „lex specialis“ je, da se od splošnega pravila odstopa le, če zakonodaja, ki ureja 

posebno področje, vsebuje posebno pravilo. Za ugotovitev, kaj vse lahko zajema odstopanje, je treba 

skrbno analizirati dejstva zadeve, zlasti kadar so podatki izpostavljeni številnim različnim obdelavam – 

bodisi vzporednim bodisi zaporednim.  

Primer:  

Posrednik podatkov oblikuje profile na podlagi informacij o vedenju posameznika med brskanjem po 

internetu, zbranih z uporabo piškotkov, ki pa lahko vključujejo tudi osebne podatke, pridobljene z 

drugimi viri (npr. „poslovnimi partnerji“). V takem primeru mora biti podsklop zadevne obdelave, tj. 

namestitev ali branje piškotkov, v skladu z nacionalno določbo, s katero je prenesen člen 5(3) 

Direktive o e-zasebnosti. Nadaljnja obdelava osebnih podatkov, vključno z osebnimi podatki, 

pridobljenimi s piškotki, mora temeljiti tudi na pravni podlagi iz člena 6 SUVP, da bi bila zakonita29.  

4.2  „Dopolniti“ 

42. Direktiva o e-zasebnosti vsebuje tudi določbe, ki „dopolnjujejo“ določbe SUVP glede obdelave 

osebnih podatkov na področju elektronskih komunikacij. Namen več določb Direktive o e-zasebnosti 

je na primer zaščititi „naročnike“ in „uporabnike“ javno razpoložljive elektronske komunikacijske 

storitve. Naročniki javno razpoložljive elektronske komunikacijske storitve so lahko fizične ali pravne 

osebe. Z Direktivo o e-zasebnosti, ki dopolnjuje SUVP, niso zaščitene samo temeljne pravice fizičnih 

oseb in zlasti njihova pravica do zasebnosti, ampak so zaščiteni tudi zakoniti interesi pravnih oseb30. 

4.3 Pomen člena 95 SUVP  

43. Člen 95 SUVP določa, da SUVP „ne uvaja dodatnih obveznosti za fizične ali pravne osebe v zvezi z 

obdelavo, povezano z zagotavljanjem javno dostopnih elektronskih komunikacijskih storitev v javnih 

komunikacijskih omrežjih v Uniji v povezavi z zadevami, za katere veljajo posebne obveznosti z istim 

ciljem iz Direktive 2002/58/ES“ (poudarek dodan). 

44. Cilj člena 95 SUVP je torej preprečiti naložitev nepotrebnih upravnih bremen upravljavcem, ki bi sicer 

nosili podobna, vendar ne povsem enaka upravna bremena. Primer, ki ponazarja uporabo tega člena, 

se nanaša na obveznost obvestitve o kršitvi varstva osebnih podatkov, ki jo določata Direktiva o e-

zasebnosti31 in SUVP32. Obe določata obveznost zagotovitve varnosti, pa tudi obveznost, da se o 

kršitvah varstva osebnih podatkov obvesti pristojni nacionalni organ oziroma organ za varstvo 

podatkov. Ti obveznosti se uporabljata vzporedno na podlagi dveh različnih zakonodajnih aktov glede 

                                                           
29 Čeprav organi za varstvo podatkov ne morejo izvrševati člena 5(3) Direktive o e-zasebnosti (razen če jim ni z 
nacionalno zakonodajo podeljena ta pristojnost), bi morali upoštevati, da obdelava kot celota vključuje 
posebne dejavnosti, v zvezi s katerimi si je zakonodajalec EU prizadeval zagotoviti dodatno varstvo, da to 
varstvo ne bi bilo ogroženo. 
30 Uvodna izjava 12 Direktive o e-zasebnosti.   
31 Člen 4 Direktive o e-zasebnosti. 
32 Členi od 32 do 34 SUVP. 
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na njuni zadevni področji uporabe. Jasno je, da bi obveznost obvestitve na podlagi obeh aktov, enkrat 

v skladu s SUVP in enkrat v skladu z nacionalno zakonodajo o e-zasebnosti, pomenila dodatno breme 

brez takojšnjih očitnih koristi za varstvo podatkov. Na podlagi člena 95 SUVP ponudnikom 

elektronskih komunikacijskih storitev, ki so sporočili kršitev varstva osebnih podatkov v skladu z 

veljavno nacionalno zakonodajo o e-zasebnosti, ni treba o isti kršitvi posebej obvestiti organov za 

varstvo podatkov v skladu s členom 33 SUVP.  

4.4  Soobstoj 

45. Če obstajajo posebne določbe, s katerimi je urejeno posamezno dejanje obdelave ali sklop dejanj, je 

treba uporabiti posebne določbe (lex specialis), v vseh drugih primerih (tj. kadar ni posebnih določb, 

ki bi urejale posamezno dejanje obdelave ali niz dejanj) pa se bo uporabljalo splošno pravilo (lex 

generalis).  

46. V uvodni izjavi 173 je potrjeno, da se v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, za katero se ne 

uporabljajo posebne obveznosti iz direktive o e-zasebnosti, še naprej uporablja SUVP:  

„za vse zadeve, ki zadevajo varstvo temeljnih pravic in svoboščin pri obdelavi osebnih 

podatkov, za katere ne veljajo posebne obveznosti z istim ciljem iz Direktive 2002/58/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta, vključno z obveznostmi za upravljavca in pravicami 

posameznikov“33. 

47. V uvodni izjavi 173 SUVP je ponovljeno to, kar je že navedeno v uvodni izjavi 10 Direktive o e-

zasebnosti, ki določa: „Na področju elektronskih komunikacij se uporablja [Uredba (EU) 2016/679] 

zlasti za vse zadeve v zvezi z varstvom temeljnih pravic in svoboščin, ki niso izrecno zajete v določbah 

te direktive, vključno z obveznostmi preglednika in pravicami posameznikov.“ 

48. Na primer, ponudnik javnega komunikacijskega omrežja ali javno razpoložljive elektronske 

komunikacijske storitve mora ravnati v skladu z nacionalnimi pravili, s katerimi je prenesen člen 6(2) 

Direktive o e-zasebnosti o podatkih o prometu, kadar obdeluje podatke, potrebne za namene 

zaračunavanja naročnikom in plačil za medsebojne povezave. Zaradi neobstoja posebnih določb 

Direktive o e-zasebnosti o, na primer, pravici do dostopa se uporabljajo določbe SUVP. Prav tako je v 

uvodni izjavi 32 Direktive o e-zasebnosti potrjeno, da kadar ponudnik elektronske komunikacijske 

storitve ali storitve z dodano vrednostjo pogodbeno odstopi obdelavo osebnih podatkov, potrebnih 

za dobavo teh storitev, drugemu izvajalcu, morata takšno pogodbeno odstopanje in posledična 

obdelava podatkov popolnoma ustrezati zahtevam glede upravljavcev in obdelovalcev osebnih 

podatkov, kakor je to določeno v SUVP. 

*** 

49. V prejšnjih oddelkih je opisan medsebojni vpliv določb Direktive o e-zasebnosti in SUVP v primeru 

obdelave, ki sproži stvarno veljavo obeh instrumentov. Naslednji oddelki pa so namenjeni rešitvi 

vprašanj, predloženih odboru v zvezi s pristojnostmi, nalogami in pooblastili organov za varstvo 

podatkov glede primerov, ki vsaj delno spadajo na področje uporabe Direktive o e-zasebnosti.  

                                                           
33 V uvodni izjavi 173 je nato navedeno še: „Za pojasnitev povezave med to uredbo in Direktivo 2002/58/ES bi 
bilo treba navedeno direktivo ustrezno spremeniti. Ko bo ta uredba sprejeta, bi bilo treba pregledati 
Direktivo 2002/58/ES, zlasti da se zagotovi skladnost s to uredbo.“ Ta postopek pregleda še poteka.  
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5 PRISTOJNOSTI, NALOGE IN POOBLASTILA ORGANOV ZA VARSTVO 

PODATKOV 

50. Belgijski nadzorni organ je odboru predložil dve vprašanji v zvezi s pristojnostmi, nalogami in 

pooblastili organov za varstvo podatkov – kakor so določeni v členih od 55 do 58 SUVP –, ki ju je 

mogoče parafrazirati tako:  

• Ali so zaradi samega dejstva, da obdelava osebnih podatkov sproži stvarno veljavo SUVP in 

Direktive o e-zasebnosti, pristojnosti, naloge in pooblastila organov za varstvo podatkov na 

podlagi SUVP omejeni? Povedano drugače, ali obstaja podsklop dejanj obdelave podatkov, ki 

bi moral biti izključen iz njihove obravnave, in če je odgovor pritrdilen, v kakšnem obsegu? 

• Ali bi morali organi za varstvo podatkov pri izvajanju svojih pristojnosti, nalog in pooblastil na 

podlagi SUVP upoštevati določbe Direktive o e-zasebnosti (npr. pri oceni zakonitosti 

obdelave), in če je odgovor pritrdilen, v kakšnem obsegu? Povedano drugače, ali bi bilo treba 

pri ocenjevanju skladnosti s SUVP upoštevati kršitve nacionalnih pravil o e-zasebnosti ali ne, 

in če je odgovor pritrdilen, v kakšnih okoliščinah? 

51. Najprej je treba navesti, da morajo države članice zagotoviti polno učinkovitost prava EU, zlasti z 

določitvijo ustreznih mehanizmov izvrševanja. Ta obveznost temelji na načelu lojalnega sodelovanja, 

določenem v členu 4(3) PEU34. V naslednjih oddelkih so na kratko opisane določbe o izvrševanju SUVP 

oziroma Direktive o e-zasebnosti ter njihov medsebojni vpliv.  

  

                                                           
34 Člen 4(3) PEU določa: „Unija in države članice se na podlagi načela lojalnega sodelovanja medsebojno 
spoštujejo in si pomagajo pri izpolnjevanju nalog, ki izhajajo iz Pogodb.  
Države članice sprejemajo vse splošne ali posebne ukrepe, potrebne za zagotovitev izpolnjevanja obveznosti, ki 
izhajajo iz Pogodb ali aktov institucij Unije.  
Države članice podpirajo Unijo pri izpolnjevanju njenih nalog in se vzdržijo vseh ukrepov, ki bi lahko ogrozili 
uresničevanje ciljev Unije.“ 
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5.1  Izvrševanje SUVP 

52. SUVP določa, da njene določbe izvršujejo neodvisni organi za varstvo podatkov. Glede tega je treba 

navesti tudi, da člen 8 Listine EU o temeljnih pravicah (v nadaljnjem besedilu: Listina) določa, da 

obdelavo osebnih podatkov nadzira neodvisen organ.  

 „Člen 8 – Varstvo osebnih podatkov 

1. Vsakdo ima pravico do varstva osebnih podatkov, ki se nanj nanašajo. 

2. Osebni podatki se morajo obdelovati pošteno, za določene namene in na podlagi privolitve 

prizadete osebe ali na drugi legitimni podlagi, določeni z zakonom. Vsakdo ima pravico 

dostopa do podatkov, zbranih o njem, in pravico zahtevati, da se ti podatki popravijo. 

3. Spoštovanje teh pravil nadzira neodvisen organ.“ 

53. Organom za varstvo podatkov so v zvezi s tem podeljena zakonska pooblastila za spremljanje 

uporabe SUVP, kot je določeno v členu 51(1) SUVP, da se zaščitijo temeljne pravice in svoboščine 

posameznikov v zvezi z obdelavo ter olajša prosti pretok osebnih podatkov v Uniji. 

54. SUVP vsebuje eno izjemo in eno možnost odstopanja od teh pooblastil: 

• pristojnost nadzornih organov ne zajema obdelave osebnih podatkov, kadar sodišča delujejo 

kot sodni organ (člen 55(3) SUVP); 

• države članice lahko za obdelavo v novinarske namene ali zaradi akademskega, umetniškega 

ali književnega izražanja določijo izjeme in odstopanja od, med drugim, poglavja VI 

(neodvisni nadzorni organi) in poglavja VII (sodelovanje in skladnost) SUVP (člen 85 SUVP). 

 

Poleg tega se lahko pooblastila organov za varstvo podatkov razširijo v skladu s členom 58(6) SUVP in 

lahko zlasti vključujejo pooblastilo, da se javnim organom in telesom naložijo globe, če tako določi 

država članica v nacionalni zakonodaji (člen 83(7) SUVP).  

Ker so to izjeme od splošnega pravila, je treba te določbe razlagati ozko.  

55. Kjer SUVP omejuje pristojnosti, naloge in pooblastila organov za varstvo podatkov ali dopušča 

odstopanja od njih, je to izrecno navedeno. SUVP organom za varstvo podatkov tudi nikakor ne 

preprečuje izvajanja njihovih pristojnosti, nalog in pooblastil v zvezi z obdelavo, če ta sproži stvarno 

veljavo SUVP. Vprašanje je torej, ali je zakonodajalec EU predvidel ali dovolil odstopanje od splošne 

pristojnosti organov za varstvo podatkov, kadar se za zadevno obdelavo uporabljajo določbe 

Direktive o e-zasebnosti.  

  



 

sprejeto  18 

5.2  Izvrševanje Direktive o e-zasebnosti 

56. Izvrševanje določb Direktive o e-zasebnosti je tesno povezano z Okvirno direktivo35, ki v členu 3(1) 

določa, da „[d]ržave članice poskrbijo, da vsako nalogo, dodeljeno nacionalnim regulativnim organom 

s to direktivo ali posebnimi direktivami, prevzame pristojni organ“36. 

57. V členu 2(g) Okvirne direktive je „nacionalni regulativni organ“ opredeljen kot:  

„organ ali organ[i], ki jih država članica zadolži za opravljanje katerekoli regulativne naloge, 

dodeljene v tej direktivi in v posebnih direktivah.“ 

58. Države članice so izbrale različne načine dodelitve naloge izvrševanja nacionalnih pravil o e-

zasebnosti enemu ali več subjektom37. Ti različni načini so mogoči, saj so z Direktivo o e-zasebnosti 

določeni samo nekateri splošni cilji, ki jih morajo države članice doseči v zvezi s tem.  

59. V Direktivi o e-zasebnosti ni navedeno, da je za izvrševanje njenih določb pristojen samo en 

nacionalni organ. Člen 15a Direktive o e-zasebnosti namreč izrecno določa, da je lahko za izvrševanje 

njenih določb pristojen več kot en nacionalni organ. Določa tudi, kako države članice izvajajo in 

izvršujejo Direktivo, vključno z obveznostmi, da države članice določijo sistem kazni, dodelijo 

pooblastilo za odreditev prenehanja kršitev, dodelijo preiskovalna pooblastila in sredstva itd., kot 

sledi: 

„1. Države članice določijo sistem kazni, vključno s kazenskimi sankcijami, kadar je to 

primerno, za kršitve nacionalnih predpisov, sprejetih na podlagi te direktive, in sprejmejo vse 

potrebne ukrepe za njihovo izvajanje. Predvidene kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in 

odvračilne in se lahko uporabijo za celotno obdobje kršitve, četudi je bila kršitev pozneje 

odpravljena. Države članice Komisijo o določbah teh predpisov uradno obvestijo do 

25. maja 2011 in ji nemudoma sporočijo morebitne naknadne spremembe, ki nanje vplivajo. 

2. Brez poseganja v kakršna koli pravna sredstva, ki so morda na voljo, države članice 

zagotovijo, da imajo pristojni nacionalni in po potrebi drugi nacionalni organi pooblastilo, da 

odredijo prenehanje kršitev iz odstavka 1. 

3. Države članice zagotovijo, da imajo pristojni nacionalni organi in po potrebi drugi 

nacionalni organi potrebna preiskovalna pooblastila in sredstva, vključno s pooblastilom za 

pridobitev vseh ustreznih informacij, ki so potrebne za spremljanje in izvrševanje nacionalnih 

določb, sprejetih na podlagi te direktive. 

4. Pristojni nacionalni regulativni organi lahko sprejmejo ukrepe za zagotovitev učinkovitega 

čezmejnega sodelovanja pri izvrševanju nacionalne zakonodaje, sprejete na podlagi te 

                                                           
35 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2002/21/ES z dne 7. marca 2002 o skupnem regulativnem okviru za 
elektronska komunikacijska omrežja in storitve (okvirna direktiva), kakor je bila spremenjena.  
36 V členu 2(l) Okvirne direktive je pojasnjeno, da „‚posebne direktive‘ pomenijo Direktivo 2002/20/ES (Direktiva 
o odobritvi), Direktivo 2002/19/ES (Direktiva o dostopu), Direktivo 2002/22/ES (Direktiva o univerzalni storitvi) 
in Direktivo 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o obdelavi osebnih podatkov in 
varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij (Direktiva o zasebnosti in elektronskih 
komunikacijah)“. 
37 Poročilo Komisiji „Direktiva o e-zasebnosti: ocena prenosa, učinkovitosti in skladnosti s predlagano uredbo o 
varstvu podatkov“, SMART 2013/0071, str. 33 in naslednje. 
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direktive, in za določitev usklajenih pogojev za opravljanje storitev, ki vključujejo čezmejne 

podatkovne tokove.“ 

60. Poleg tega člen 15(2) Direktive o e-zasebnosti vsebuje določbo, ki se nanaša na določbe 

Direktive 95/46/ES o pravnih sredstvih, odgovornosti in kaznih ter ki jo je zdaj treba brati tako, da se 

sklicuje na SUVP:  

„Določbe poglavja III o pravnih sredstvih, odgovornosti in sankcijah [D]irektive 95/46/ES se 

uporabijo v zvezi z nacionalnimi predpisi, sprejetimi v skladu s to direktivo[,] in posameznimi 

pravicami, izhajajočimi iz te direktive.“ 

61. Člen 15(3) Direktive o e-zasebnosti določa tudi:  

„Delovna skupina o varstvu posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, ustanovljena 

s členom 29 Direktive 95/46/ES, izvaja tudi naloge, predpisane v členu 30 te direktive, ki se 

nanašajo na zadeve, zajete v tej direktivi[,] in sicer varstvo temeljnih pravic in svoboščin ter 

zakonitih interesov na področju elektronskih komunikacij.“38 

5.3 Izvrševanje v primeru prekrivanja SUVP in Direktive o e-zasebnosti 

62. Direktiva o e-zasebnosti podrobno opredeljuje in dopolnjuje SUVP ter se poleg tega sklicuje na 

določbe SUVP o pravnih sredstvih, odgovornosti in kaznih (člen 15(2) Direktive o e-zasebnosti v 

povezavi s členom 94 SUVP).  

5.3.1 Prvo vprašanje: ali so nekatera dejanja obdelave „zunaj dosega“ organov za varstvo 

podatkov? 

• Ali so zaradi samega dejstva, da obdelava osebnih podatkov sproži stvarno veljavo SUVP in Direktive 

o e-zasebnosti, pristojnosti, naloge in pooblastila organov za varstvo podatkov na podlagi SUVP 

omejeni? Povedano drugače, ali obstaja podsklop dejanj obdelave, ki bi ga morali izključiti iz svoje 

obravnave, in če je odgovor pritrdilen, katera dejanja obdelave bi morala biti izključena? 

63. Na podlagi SUVP morajo države članice imenovati enega ali več nadzornih organov. Države članice 

lahko določijo, da je isti organ pristojen za izvrševanje (ali del izvrševanja) nacionalne zakonodaje, s 

katero je prenesena Direktiva o e-zasebnosti, vendar pa lahko določijo tudi enega ali več drugih 

organov, na primer nacionalni regulativni organ za telekomunikacije, organizacijo za varstvo 

potrošnikov ali ministrstvo. 

                                                           
38 Člen 15(3) Direktive o e-zasebnosti določa: „Delovna skupina o varstvu posameznikov v zvezi z obdelavo 
osebnih podatkov, ustanovljena s členom 29 Direktive 95/46/ES, izvaja tudi naloge, predpisane v členu 30 te 
direktive, ki se nanašajo na zadeve, zajete v tej direktivi[,] in sicer varstvo temeljnih pravic in svoboščin ter 
zakonitih interesov na področju elektronskih komunikacij.“  
Člen 94(2) SUVP določa, da se „[s]klicevanja na razveljavljeno direktivo […] štejejo kot sklicevanja na to uredbo. 
Sklicevanja na Delovno skupino za varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ustanovljeno s 
členom 29 Direktive 95/46/ES, se štejejo kot sklicevanja na Evropski odbor za varstvo podatkov, ustanovljen s to 
uredbo.“ 
Posledično se člen 30 Direktive 95/46 razlaga kot sklicevanje na ustrezne oddelke člena 70 SUVP (Naloge 
odbora). 
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64. Direktiva o e-zasebnosti državam članicam omogoča prožnost pri določitvi, kateremu organu ali 

telesu zaupati izvrševanje njenih določb.  

65. Čeprav se Direktiva o e-zasebnosti sklicuje na določbe SUVP v zvezi s pravnimi sredstvi, 

odgovornostjo in kaznimi (člen 15(2) Direktive o e-zasebnosti), je v členu 15a(1) Direktive o e-

zasebnosti podrobno določeno „Izvajanje in izvrševanje“ določb Direktive o e-zasebnosti. Na primer, 

člen 15a(1) določa, da „[d]ržave članice določijo sistem kazni, vključno s kazenskimi sankcijami, kadar 

je to primerno, za kršitve nacionalnih predpisov, sprejetih na podlagi te direktive, in sprejmejo vse 

potrebne ukrepe za njihovo izvajanje“. Direktiva o e-zasebnosti kot taka izrecno določa diskrecijsko 

pravico držav članic v zvezi s kaznimi, člen 15(2) pa ne posega v diskrecijsko pravico, podeljeno 

državam članicam v zvezi z izvrševanjem (tj. za določitev, kdo izvršuje določbe Direktive o e-

zasebnosti)39. 

66. Če je z nacionalno zakonodajo pristojnost za izvrševanje Direktive o e-zasebnosti podeljena organu za 

varstvo podatkov, bi morali biti z zakonodajo določeni tudi naloge in pooblastila organa za varstvo 

podatkov v zvezi z izvrševanjem Direktive o e-zasebnosti. Organ za varstvo podatkov se ne more 

samodejno opirati na naloge in pooblastila, predvidene v SUVP, da bi poskrbel za izvrševanje 

nacionalnih pravil o e-zasebnosti, saj so naloge in pooblastila iz SUVP vezani na izvrševanje SUVP. Z 

nacionalno zakonodajo so lahko dodeljene naloge in pooblastila, ki se zgledujejo po SUVP, vendar so 

lahko organu za varstvo podatkov dodeljene tudi druge naloge in pooblastila za izvrševanje 

nacionalnih pravil o e-zasebnosti v skladu s členom 15a Direktive o e-zasebnosti. 

67. Diskrecijska pravica obstaja samo v okviru zahtev in meja, določenih v višjih pravilih. S členom 8(3) 

Listine se zahteva, da spoštovanje pravil o varstvu osebnih podatkov nadzira neodvisen organ40. 

68. Kadar obdelava osebnih podatkov sproži stvarno veljavo SUVP in Direktive o e-zasebnosti, so organi 

za varstvo podatkov pristojni pregledati podsklope obdelave, ki so urejeni z nacionalnimi pravili, s 

katerimi je prenesena Direktiva o e-zasebnosti samo, če jim je ta pristojnost podeljena z nacionalno 

zakonodajo. Vendar pristojnost organov za varstvo podatkov na podlagi SUVP vsekakor ostane 

neomejena, kar zadeva dejanja obdelave, za katera ne veljajo posebna pravila iz Direktive o e-

zasebnosti. Te razmejitvene črte ni mogoče spremeniti z nacionalno zakonodajo, s katero je 

prenesena Direktiva o e-zasebnosti (npr. z razširitvijo stvarnega področja uporabe, ki presega to, kar 

se zahteva z Direktivo o e-zasebnosti, in podelitvijo izključne pristojnosti za navedeno določbo 

nacionalnemu regulativnemu organu). 

69. Organi za varstvo podatkov so pristojni za izvrševanje SUVP. Zaradi samega dejstva, da podsklop 

obdelave spada na področje uporabe Direktive o e-zasebnosti, pristojnosti organov za varstvo 

podatkov na podlagi SUVP niso omejene.  

                                                           
39 Navesti je treba, da je bil člen 15a(1) Direktive o e-zasebnosti uveden z Direktivo 2009/136/ES (tj. 
sprememba Direktive o e-zasebnosti). 
40 Zahteve v zvezi z neodvisnostjo so pojasnjene v sodni praksi Sodišča v zvezi s členom 28 Direktive 95/46: glej 
na primer sodbo z dne 9. marca 2010, Komisija/Nemčija, C-518/07, točka 17 in naslednje; sodbo z dne 
16. oktobra 2012, Komisija/Avstrija, C-614/10, točka 36 in naslednje; sodbo z dne 6. oktobra 2015, Safe 
Harbour, C-362/14, točka 41 in naslednje, ter sodbo z dne 21. decembra 2016, Tele2/Watson, C-203/15 in C-
698/15, točka 123. 
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70. Kadar je izključna pristojnost podeljena organu, ki ni organ za varstvo podatkov, je z nacionalnim 

postopkovnim pravom določeno, kaj bi se moralo zgoditi, če posamezniki, na katere se nanašajo 

osebni podatki, kljub temu vložijo pritožbe pri organu za varstvo podatkov, na primer v zvezi z 

obdelavo osebnih podatkov v obliki prometnih ali lokacijskih podatkov, neželenimi elektronskimi 

sporočili ali zbiranjem osebnih podatkov z uporabo piškotkov, ne da bi se pritožili tudi glede 

(morebitne) kršitve SUVP. 

5.3.2 Drugo vprašanje: ali so nacionalne določbe o e-zasebnosti „zunaj dosega“? 

• Ali bi morali organi za varstvo podatkov pri izvajanju svojih pristojnosti, nalog in pooblastil na podlagi 

SUVP upoštevati določbe Direktive o e-zasebnosti (npr. pri oceni zakonitosti obdelave), in če je 

odgovor pritrdilen, v kakšnem obsegu? Povedano drugače, ali bi bilo treba kršitve nacionalnih pravil o 

e-zasebnosti upoštevati ali ne pri ocenjevanju skladnosti s SUVP, in če je odgovor pritrdilen, v kakšnih 

okoliščinah? 

71. Razlika v primerjavi s prvim vprašanjem je ponazorjena s primerom. Vzemimo na primer posrednika 

podatkov, ki oblikuje profile na podlagi informacij, pridobljenih iz dveh različnih virov. Prvi vir so 

podatki, zbrani v zvezi z vedenjem posameznikov med brskanjem po internetu z uporabo 

identifikatorjev v obliki piškotkov in/ali drugih identifikatorjev naprav. Drugi vir so podatki, 

pridobljeni prek poslovnih partnerjev, ki posredujejo podatke o udeležencih nagradnih iger ali 

programov vračila denarja.  

72. Oblikovanje profilov posameznikov na podlagi osebnih podatkov na splošno spada na področje 

uporabe SUVP in torej v pristojnost organov za varstvo podatkov. Če organ za varstvo podatkov 

prejme pritožbo glede dejavnosti oblikovanja profilov, ki jih izvaja posrednik podatkov, v kakšnem 

obsegu lahko organi za varstvo podatkov upoštevajo posebna pravila, v tem primeru nacionalna 

pravila o e-zasebnosti, ko ocenjujejo skladnost s SUVP? 

73. Navesti je treba, da je Direktiva o e-zasebnosti poseben primer zakonodaje, s katero je posebnim 

kategorijam podatkov, ki so lahko osebni podatki, zagotovljeno posebno varstvo. Posebno varstvo za 

posebne vrste podatkov, ki so lahko osebni podatki iz različnih razlogov (npr. ozadje obdelave, narava 

podatkov ali tveganja za posameznike, na katere se nanašajo osebni podatki), je zagotovljeno tudi z 

drugimi pravnimi besedili41.  

74. Države članice morajo imenovati enega ali več organov za nadzor skladnosti z nacionalno zakonodajo, 

s katero je prenesena Direktiva o e-zasebnosti, tak organ ali organi pa so potem odgovorni za 

izvrševanje te zakonodaje. Nacionalna zakonodaja, s katero je prenesena Direktiva o e-zasebnosti, se 

                                                           
41 Primer je mogoče najti v finančnem sektorju: posebno varstvo je zagotovljeno za podatke, ki se uporabijo za 
oceno kreditne sposobnosti osebe ali objavo upravnih kazni. Glej člen 21(1) Direktive 2014/17/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 4. februarja 2014 o potrošniških kreditnih pogodbah za stanovanjske nepremičnine 
in spremembi Direktiv 2008/48/ES in 2013/36/EU ter Uredbe (EU) št. 1093/2010; člena 68 in 69 
Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o dostopu do dejavnosti kreditnih 
institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih podjetij, spremembi Direktive 2002/87/ES in 
razveljavitvi Direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES. Drug primer je mogoče najti v pravilih o kliničnih preskusih: 
glej člene od 28 do 35 Uredbe (EU) št. 536/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o 
kliničnem preskušanju zdravil za uporabo v humani medicini in razveljavitvi Direktive 2001/20/ES. 
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uporablja za posebna dejanja obdelave, urejena z Direktivo o e-zasebnosti (npr. dejanje obdelave, ki 

vključuje shranjevanje podatkov v napravi končnega uporabnika ali dostop do njih). 

75. Organi za varstvo podatkov pri izvajanju svojih pristojnosti na podlagi SUVP ne morejo izvrševati 

določb Direktive o e-zasebnosti kot take (oziroma nacionalne zakonodaje, s katero je prenesena), 

razen če jim je z nacionalno zakonodajo podeljena pristojnost za to. Kot pa je bilo navedeno zgoraj, 

lahko obdelava osebnih podatkov, ki vključuje dejanja, ki spadajo na stvarno področje uporabe 

Direktive o e-zasebnosti, vključuje dodatne vidike, za katere Direktiva o e-zasebnosti ne vsebuje 

„posebnega pravila“. Člen 5(3) Direktive o e-zasebnosti na primer vsebuje posebno pravilo za 

shranjevanje podatkov ali pridobivanje dostopa do podatkov, shranjenih v terminalski opremi 

končnega uporabnika. Ne vsebuje posebnega pravila za kakršne koli predhodne ali poznejše 

dejavnosti obdelave (npr. shranjevanje in analiza podatkov v zvezi z dejavnostjo brskanja po spletu za 

namene spletnega vedenjskega oglaševanja ali varnostne namene). Organi za varstvo podatkov torej 

ostanejo polno pristojni za oceno zakonitosti vseh drugih dejanj obdelave, ki sledijo shranjevanju 

podatkov v terminalski opremi končnega uporabnika ali dostopu do njih42.  

76. Kršitev SUVP bi lahko pomenila tudi kršitev nacionalnih pravil o e-zasebnosti. Organ za varstvo 

podatkov lahko to dejansko ugotovitev kršitve pravil o e-zasebnosti upošteva pri uporabi SUVP (npr. 

pri ocenjevanju skladnosti z načelom zakonitosti ali poštenosti na podlagi člena 5(1)(a) SUVP). Vendar 

mora biti vsaka odločitev o izvrševanju utemeljena na podlagi SUVP, razen če so bile organu za 

varstvo podatkov z nacionalno zakonodajo države članice podeljene dodatne pristojnosti. 

77. Če je z nacionalno zakonodajo organ za varstvo podatkov določen kot pristojni organ v skladu z 

Direktivo o e-zasebnosti, je ta organ za varstvo podatkov pristojen za neposredno izvrševanje 

nacionalnih pravil o e-zasebnosti poleg SUVP (sicer ni pristojen za to). 

78. Na splošno velja, da če je za različna pravna instrumenta pristojnih več organov, morajo ti zagotoviti, 

da je izvrševanje obeh instrumentov skladno, da se med drugim prepreči kršitev načela non bis in 

idem, če so kršitve določb SUVP in Direktive o e-zasebnosti, ki so bile izvršene v okviru ene dejavnosti 

obdelave, močno povezane. 

                                                           
42 Glede tega se je treba navezati na mnenje Delovne skupine iz člena 29 o zakonitih interesih (št. 6/2014) in 
mnenje Delovne skupine iz člena 29 o omejitvi namena (št. 3/2013), v katerih je pojasnjeno, da je za nekatere 
oblike vedenjskega oglaševanja potrebna privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne 
samo zaradi člena 5(3). V mnenju o omejitvi namena je navedeno: 
„Drugi možni scenarij je, kadar organizacija izrecno želi analizirati ali napovedati osebne preference, vedenje in 
odnos posameznih strank, na podlagi katerih bodo nato sprejeti ‚ukrepi ali odločitve‘ v zvezi z navedenimi 
strankami. V teh primerih bo svobodna, izrecna, informirana in nedvoumna privolitev v to skoraj vedno 
potrebna, sicer nadaljnje uporabe ne bo več mogoče šteti za skladno. Poudariti je treba, da je treba tako 
privolitev zahtevati na primer za sledenje in oblikovanje profilov za namene neposrednega trženja, vedenjskega 
oglaševanja, posredovanja podatkov, oglaševanja na podlagi lokacije ali digitalne tržne raziskave na podlagi 
sledenja.“ 
V mnenju o zakonitih interesih je navedeno: 
„Namesto le ponujanja možnosti zavrnitve tovrstnega oblikovanja profilov in ciljnega trženja bi bila potrebna 
informirana privolitev v skladu s členom 7(a) in v skladu s členom 5(3) Direktive o zasebnosti in elektronskih 
komunikacijah. Zato se člen 7(f) ne sme uporabiti kot pravna podlaga za obdelavo.“ 
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6 UPORABA MEHANIZMOV SODELOVANJA IN SKLADNOSTI 

79. Tretje vprašanje, ki ga je belgijski organ za varstvo podatkov predložil odboru, je mogoče parafrazirati 

tako:  

• V kakšnem obsegu se mehanizmi sodelovanja in skladnosti uporabljajo v zvezi z obdelavo, ki vsaj v 

zvezi z nekaterimi dejanji obdelave sproži stvarno veljavo SUVP in Direktive o e-zasebnosti? 

80. V skladu s poglavjem VII SUVP se mehanizmi sodelovanja in skladnosti, ki so na voljo organom za 

varstvo podatkov na podlagi SUVP, nanašajo na spremljanje uporabe določb SUVP. Mehanizmi SUVP 

se ne uporabljajo za izvrševanje določb iz Direktive o e-zasebnosti kot take.  

81. Vsekakor člen 15(3) Direktive o e-zasebnosti določa: 

„[Evropski odbor za varstvo podatkov] izvaja tudi naloge, predpisane v [členu 70 Uredbe (EU) 

2016/679], ki se nanašajo na zadeve, zajete v tej direktivi[,] in sicer varstvo temeljnih pravic in 

svoboščin ter zakonitih interesov na področju elektronskih komunikacij.“ 

82. V zvezi s sodelovanjem med organi, pristojnimi za izvrševanje Direktive o e-zasebnosti, člen 15a(4) 

Direktive o e-zasebnosti določa, da „[p]ristojni nacionalni regulativni organi lahko sprejmejo ukrepe 

za zagotovitev učinkovitega čezmejnega sodelovanja pri izvrševanju nacionalne zakonodaje, sprejete 

na podlagi te direktive, in za določitev usklajenih pogojev za opravljanje storitev, ki vključujejo 

čezmejne podatkovne tokove. […]“ 

83. Tako čezmejno sodelovanje med organi, pristojnimi za izvrševanje Direktive o e-zasebnosti, vključno z 

organi za varstvo podatkov, nacionalnimi regulativnimi organi in drugimi organi, lahko poteka, če 

zadevni nacionalni regulativni organi sprejmejo ukrepe, ki dopuščajo tako sodelovanje. 

84. Opozoriti je treba, da se mehanizem sodelovanja in skladnosti še naprej v celoti uporablja, vendar le, 

če za obdelavo veljajo splošne določbe SUVP (in ne „posebno pravilo“ iz Direktive o e-zasebnosti). Na 

primer, tudi če obdelava osebnih podatkov (npr. oblikovanje profilov) delno temelji na dostopu do 

podatkov, shranjenih v napravi končnega uporabnika, za pravila o varstvu podatkov, ki niso določena 

z Direktivo o e-zasebnosti (npr. pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, načela 

obdelave), pri vsaki obdelavi, ki se opravi po dostopu do podatkov, shranjenih v napravi končnega 

uporabnika, veljajo določbe SUVP, vključno z mehanizmi sodelovanja in skladnosti. 

85. V praksi bodo morali organi za varstvo podatkov skrbno izbrati, katero „ komunikacijsko pot“ 

uporabiti, zlasti če ne izvršujejo samo SUVP, ampak so pristojni tudi za izvrševanje (dela) nacionalne 

zakonodaje, s katero je prenesena Direktiva o e-zasebnosti. Privzeta „komunikacijska pot“ – kot je 

podrobno opredeljena v poglavju VII (Sodelovanje in skladnost) SUVP – se uporabi za katere koli in 

vse dele postopka, s katerimi je predvidena uporaba pooblastil za izvrševanje, podeljenih s SUVP, kot 

odziv na kršitev SUVP. 

Organi za varstvo podatkov lahko uporabijo diskrecijsko „komunikacijsko pot“ v okviru svojih 

posebnih pooblastil za izvrševanje, podeljenih z nacionalno zakonodajo, s katero je prenesena 

Direktiva o e-zasebnosti, in le če je namen postopka odzvati se na kršitve nacionalnih pravil o e-

zasebnosti v zvezi s konkretnimi ravnanji, urejenimi z Direktivo o e-zasebnosti. Takoj ko se ta nanaša 

na zadeve, ki spadajo na področje uporabe SUVP, morajo organi za varstvo podatkov uporabiti 

mehanizem sodelovanja in skladnosti, določen s SUVP. 
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7 SKLEPNA UGOTOVITEV 

• Ali so zaradi samega dejstva, da obdelava osebnih podatkov sproži stvarno veljavo SUVP in Direktive 

o e-zasebnosti, pristojnosti, naloge in pooblastila organov za varstvo podatkov na podlagi SUVP 

omejeni? Povedano drugače, ali obstaja podsklop dejanj obdelave podatkov, ki ga ne bi smeli vključiti 

v svojo obravnavo, in če je odgovor pritrdilen, kdaj? 

86. Kadar obdelava osebnih podatkov sproži stvarno veljavo SUVP in Direktive o e-zasebnosti, so organi 

za varstvo podatkov pristojni pregledati dejanja obdelave podatkov, ki so urejena z nacionalnimi 

pravili o e-zasebnosti, samo če jim je ta pristojnost podeljena z nacionalno zakonodajo, tak pregled 

pa mora biti izveden v okviru nadzornih pooblastil, ki so organu podeljena z nacionalno zakonodajo, s 

katero je prenesena Direktiva o e-zasebnosti. 

87. Organi za varstvo podatkov so pristojni za izvrševanje SUVP. Zaradi samega dejstva, da podsklop 

obdelave spada na področje uporabe Direktive o e-zasebnosti, pristojnosti organov za varstvo 

podatkov na podlagi SUVP niso omejene.   

• Ali bi morali organi za varstvo podatkov pri izvajanju svojih pristojnosti, nalog in pooblastil na podlagi 

SUVP upoštevati določbe Direktive o e-zasebnosti, in če je odgovor pritrdilen, v kakšnem obsegu? 

Povedano drugače, ali bi bilo treba kršitve nacionalnih pravil o e-zasebnosti izključiti iz obravnave pri 

ocenjevanju skladnosti s SUVP, in če je odgovor pritrdilen, kdaj? 

88. Organ ali organi, ki jih države članice določijo kot pristojne organe v smislu Direktive o e-zasebnosti, 

so izključno odgovorni za izvrševanje nacionalnih določb, s katerimi je prenesena Direktiva o e-

zasebnosti in ki se uporabljajo za posebno dejanje obdelave, tudi kadar obdelava osebnih podatkov 

sproži stvarno veljavo SUVP in Direktive o e-zasebnosti. Vendar organi za varstvo podatkov ostanejo 

polno pristojni za vsa dejanja obdelave osebnih podatkov, za katera ne velja eno ali več posebnih 

pravil iz Direktive o e-zasebnosti.  

89. Kršitev SUVP bi lahko pomenila tudi kršitev nacionalnih pravil o e-zasebnosti. Organ za varstvo 

podatkov lahko to dejansko ugotovitev kršitve pravil o e-zasebnosti upošteva pri uporabi SUVP (npr. 

pri ocenjevanju skladnosti z načelom zakonitosti ali poštenosti na podlagi člena 5(1)(a) SUVP). Vendar 

mora biti vsaka odločitev o izvrševanju utemeljena na podlagi SUVP, razen če so bile organu za 

varstvo podatkov z nacionalno zakonodajo države članice podeljene dodatne pristojnosti. 

90. Če je z nacionalno zakonodajo organ za varstvo podatkov določen kot pristojni organ v skladu z 

Direktivo o e-zasebnosti, je ta organ za varstvo podatkov pristojen za neposredno izvrševanje 

nacionalnih pravil o e-zasebnosti poleg SUVP (sicer ni pristojen za to). 

• V kakšnem obsegu se mehanizmi sodelovanja in skladnosti uporabljajo v zvezi z obdelavo, ki vsaj v 

zvezi z nekaterimi dejanji obdelave sproži stvarno veljavo SUVP in Direktive o e-zasebnosti? 

91. Mehanizmi sodelovanja in skladnosti, ki so organom za varstvo podatkov na voljo na podlagi 

poglavja VII SUVP, se nanašajo na spremljanje uporabe določb SUVP. Mehanizmi SUVP se ne 

uporabljajo za izvrševanje nacionalne zakonodaje, s katero je bila prenesena Direktiva o e-zasebnosti. 

Mehanizem sodelovanja in skladnosti se še naprej v celoti uporablja, vendar le, če za obdelavo veljajo 

splošne določbe SUVP (in ne „posebno pravilo“ iz Direktive o e-zasebnosti). 
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*** 

92. Odbor potrjuje, da zgornja razlaga ne vpliva na rezultat sedanjih pogajanj o Uredbi o e-zasebnosti. 

Predlagana uredba obravnava veliko pomembnih zadev, vključno s pristojnostmi organov za varstvo 

podatkov, pa tudi več drugih zelo pomembnih vprašanj. Odbor vnovič poudarja svoje stališče, da je 

sprejetje Uredbe o e-zasebnosti pomembno43. 

 

Za Evropski odbor za varstvo podatkov 

Predsednica 

 

 

 

(Andrea Jelinek) 

 

                                                           
43 Odbor je Evropsko komisijo, Parlament in Svet pozval k skupnemu prizadevanju za hitro sprejetje nove 
Uredbe o e-zasebnosti (izjava odbora, objavljena 25. maja 2018). 
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