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Izjava o uredbi o e-zasebnosti ter vlogi nadzornih organov in
Evropskega odbora za varstvo podatkov v prihodnje

Sprejeta 19. novembra 2020

Evropski odbor za varstvo podatkov je sprejel naslednjo izjavo:

Prvič, Evropski odbor za varstvo podatkov poudarja, da ta izjava ne posega v njegova prejšnja
stališča, vključno z izjavo 3/20191 in njegovo izjavo z dne 25. maja 20182. Uredba o e-zasebnosti ne
sme v nobenem primeru znižati ravni varstva, ki jo zagotavlja zdajšnja Direktiva o zasebnosti in
elektronskih komunikacijah (2002/58/ES), temveč bi morala dopolnjevati Splošno uredbo o varstvu
podatkov z zagotavljanjem dodatnih trdnih jamstev za zaupnost in varstvo vseh vrst elektronskih
komunikacij.

Drugič, Evropski odbor za varstvo podatkov pozdravlja cilj predsedstva Sveta, da doseže splošni
pristop, da se lahko začnejo pogajanja z Evropskim parlamentom in da se čim prej sprejme uredba o
e-zasebnosti. Vendar je zaskrbljen zaradi nekaterih novih usmeritev v okviru razprav pri Svetu glede
izvrševanja prihodnje uredbe o e-zasebnosti, ki bi povzročile razdrobljenost nadzora, zapletenost
postopkov ter pomanjkanje doslednosti in pravne varnosti za posameznike in podjetja.

Evropski odbor za varstvo podatkov opozarja, da je cilj področja uporabe predlagane uredbe
zagotoviti njeno enotno uporabo v vseh državah članicah in z vsemi vrstami upravljavcev podatkov.
Vse predlagane spremembe osnutka uredbe, ki bi lahko onemogočale ta cilj, bi bilo treba preprečiti,
da se zagotovijo enaki konkurenčni pogoji za vse ponudnike in zaupnost elektronskih komunikacij kot
temeljna pravica, zaščitena z Listino, pri tem pa je treba upoštevati tudi veljavno sodno prakso
Sodišča Evropske unije.

1 Evropski odbor za varstvo podatkov, Izjava 3/2019 glede uredbe o e-zasebnosti, sprejeta 13. marca 2019 in
dostopna na spletnem naslovu:
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/201903_edpb_statement_eprivacyregulation_sl_0.pdf.
2 Evropski odbor za varstvo podatkov, Izjava Evropskega odbora za varstvo podatkov o spremembi Uredbe o e-
zasebnosti in njenem učinku na varstvo posameznikov glede zasebnosti in zaupnosti njihovih komunikacij,
sprejeta 25. maja 2018 in dostopna na spletnem naslovu:
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_statement_on_eprivacy_sl.pdf.
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Glede razprav, ki potekajo o nadaljnji obdelavi metapodatkov elektronskih komunikacij Evropski
odbor za varstvo podatkov vnovič izraža podporo pristopu iz predlagane uredbe, ki je utemeljen na
širših prepovedih, ozkih izjemah in uporabi privolitve, ob tem pa znova poudarja, da je mogoče
metapodatke elektronskih komunikacij še vedno obdelovati tudi brez privolitve, in to po tem, ko so
bili dejansko anonimizirani.

Evropski odbor za varstvo podatkov pozdravlja tudi, da so bila v člen 8 vključena pravila glede
vključitve sklicevanja na informacije, ki jih zajemajo storitve televizijske radiodifuzije ali posodobitve
programske opreme, pri čemer mora biti to zasnovano tako, da se upošteva zasebnost. Ob tem pa
obžaluje izgubljeno priložnost za podajo jasnih smernic o tako imenovanih zidovih piškotkov.

Tretjič, Evropski odbor za varstvo podatkov poudarja, da se številne določbe iz prihodnje uredbe o e-
zasebnosti nanašajo na obdelavo osebnih podatkov. Za te dejavnosti obdelave pa se v skladu s
členom 8(3) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah zahteva, da nadzor nad njimi izvaja
neodvisen organ. Da se zagotovijo visoka raven varstva osebnih podatkov ter pravna in postopkovna
varnost, bi bilo treba ta nadzor zaupati istim nacionalnim organom, ki so odgovorni za izvajanje
Splošne uredbe o varstvu podatkov, kot je prvotno predlagala Evropska komisija3. Ta je v svojem
predlogu poudarila, da bi se uporabljal mehanizem za sodelovanje in skladnost, predviden v Splošni
uredbi o varstvu podatkov. Poleg tega je navedla, da morajo biti vsi nadzorni organi, ki spremljajo
izvajanje uredbe o e-zasebnosti, neodvisni.

Poleg tega je za zagotovitev enakih konkurenčnih pogojev na enotnem digitalnem trgu bistveno
zagotoviti, da se elementi obdelave osebnih podatkov, kot so opredeljeni v uredbi o e-zasebnosti,
usklajeno razlagajo in izvajajo v vsej EU. Poglavje VII Splošne uredbe o varstvu podatkov že
opredeljuje dobro delujoč mehanizem za sodelovanje in skladnost v okviru Evropskega odbora za
varstvo podatkov. Ta mehanizem bi bilo treba uporabljati tudi za nadzor nad izvajanjem uredbe o e-
zasebnosti z vidika njenih posledic na varstvo osebnih podatkov.

Upravljavcem podatkov bi koristilo tudi, če bi imeli enotno kontaktno točko za vse postopke
obdelave osebnih podatkov, ki spadajo na področje uporabe uredbe o e-zasebnosti: upravljavcem
podatkov se ne bi bilo treba ukvarjati s številnimi regulativnimi organi, kar bi lahko v nasprotnem
primeru vodilo do različnih standardov in razlag. To drugih zadevnih organov ne razbremenjuje
odgovornosti za dele, ki se ne nanašajo na obdelavo osebnih podatkov, in ti še vedno sodelujejo z
organi za varstvo podatkov, kadar je to potrebno. Evropski odbor za varstvo podatkov opozarja še na
jasno medsebojno povezavo pristojnosti med nacionalnimi organi, pristojnimi na podlagi zdajšnje
Direktive o zasebnosti in elektronskih komunikacijah, ter organi za varstvo podatkov4. Določbe
zdajšnje Direktive o zasebnosti in elektronskih komunikacijah in prihodnje uredbe o e-zasebnosti, ki
se nanašajo na obdelavo osebnih podatkov, se ne bi smele uporabljati ločeno, kadar so povezane z

3 Evropska komisija, predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spoštovanju zasebnega življenja in
varstvu osebnih podatkov na področju elektronskih komunikacij ter razveljavitvi Direktive 2002/58/ES (uredba
o zasebnosti in elektronskih komunikacijah), Bruselj, 10. januar 2017, na voljo na spletnem naslovu:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:52017PC0010.
4 Mnenje št. 5/2019 o medsebojnem vplivu Direktive o zasebnosti in elektronskih komunikacijah ter Splošne
uredbe o varstvu podatkov, zlasti v zvezi s pristojnostmi, nalogami in pooblastili organov za varstvo podatkov,
sprejeto 12. marca 2019 in na voljo na spletnem naslovu:
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/201905_edpb_opinion_eprivacydir_gdpr_interplay_en_sl.p
df.
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obdelavo osebnih podatkov in določbami Splošne uredbe o varstvu podatkov. Skladna razlaga in
izvajanje obeh predpisov, kadar gre za varstvo osebnih podatkov, bi bila torej najučinkovitejša, če bi
se izvajanje tistih delov iz uredbe o e-zasebnosti in Splošne uredbe o varstvu podatkov zaupalo
istemu organu. Na kratko, prihodnjo uredbo o e-zasebnosti bi bilo treba oblikovati tako, da se
izboljša ta postopkovni položaj, ne pa, da se ta še dodatno zaplete.

Poleg tega Svet tvega, da se ustvari dodatna postopkovna negotovost, kadar bi morali nacionalni
pristojni organi, ki niso člani Evropskega odbora za varstvo podatkov, sodelovati prav s tem
odborom. Prihodnja uredba o e-zasebnosti bi morala opredeliti jasen okvir za sodelovanje med
organi za varstvo podatkov kot nadzornimi organi, pristojnimi v skladu s Splošno uredbo o varstvu
podatkov, in organi, ki imajo ustrezno strokovno znanje, da bi bilo lahko njihovo sodelovanje kar
najučinkovitejše.

Glede na zgoraj navedeno Evropski odbor za varstvo podatkov države članice poziva, naj podprejo
učinkovitejšo in skladno uredbo o e-zasebnosti, kot jo je Evropska komisija prvotno predlagala in kot
jo je Evropski parlament spremenil.

Za Evropski odbor za varstvo podatkov

Predsednica

(Andrea Jelinek)


