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Delovni program EOVP za leti 2019 in 2020

Evropski odbor za varstvo podatkov

Evropski odbor za varstvo podatkov (EOVP) je neodvisni evropski organ, ki prispeva k dosledni
uporabi pravil o varstvu podatkov v Evropski uniji in spodbuja sodelovanje med nadzornimi organi za
varstvo podatkov iz držav EU in EGP-Efte. EOVP je bil ustanovljen na podlagi Splošne uredbe o
varstvu podatkov (SUVP).

EOVP sestavljajo predstavniki nacionalnih nadzornih organov za varstvo podatkov iz držav EU in EGP-
Efte ter Evropski nadzornik za varstvo podatkov (ENVP).
Glavne naloge odbora so:

 izdajanje mnenj, smernic, priporočil in najboljših praks za spodbujanje enotnega
razumevanja SUVP in Direktive za organe kazenskega pregona;

 svetovanje Evropski komisiji o vseh zadevah v zvezi z varstvom osebnih podatkov v Evropski
uniji;

 prispevanje k dosledni uporabi SUVP, zlasti v primerih čezmejnega varstva podatkov;

 spodbujanje sodelovanja ter učinkovite izmenjave informacij in najboljše prakse med
nacionalnimi nadzornimi organi.

V skladu s členom 29 svojega poslovnika je EOVP pripravil dvoletni delovni program za leti 2019 in
2020. Po odobritvi smernic, ki jih je sprejela Delovna skupina iz člena 29, in po izdaji smernic za
razlago novih določb, ki jih je uvedla SUVP, si EOVP zdaj prizadeva za večjo osredotočenost na
posamezne elemente oziroma tehnologije. Delovni program EOVP temelji na potrebah, ki so jih
članice določile kot prednostne za deležnike, in načrtovanih dejavnostih zakonodajalca EU.

EOVP bo redno spremljal izvajanje svojega delovnega programa, ki se lahko posodobi.

Dejavnosti za leti 2019 in 2020
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I. Smernice

 Smernice o kodeksih ravnanja in organih za spremljanje,
 Smernice o umiku s seznama,
 Smernice o spremenjeni Direktivi o plačilnih storitvah (PSD2) in SUVP,
 Smernice o mednarodnih prenosih med javnimi organi za namene upravnega

sodelovanja,
 Smernice o certificiranju in kodeksih ravnanja kot orodjih za prenose,
 Smernice o povezanih vozilih,
 Smernice o certificiranju (dokončanje po javnem posvetovanju),
 Smernice o video nadzoru,
 Smernice o vgrajenem in privzetem varstvu podatkov,
 Smernice o ciljanju uporabnikov družbenih medijev,
 Smernice o podatkih otrok,
 Smernice o sklicevanju na člen 6(1)b v okviru spletnih storitev,
 Smernice o konceptih upravljavca in obdelovalca (posodobitev mnenja Delovne

skupine iz člena 29)
 Smernice o pojmu zakonitega interesa upravljavca podatkov (posodobitev mnenja

Delovne skupine iz člena 29),
 Smernice o ozemeljski veljavnosti SUVP (dokončanje po javnem posvetovanju),
 Smernice o pooblastilih organov za varstvo podatkov v skladu s členom 47 Direktive

za organe kazenskega pregona,
 Smernice o pravicah posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, pri čemer

bo v prvem koraku glavni poudarek na pravicah do dostopa, izbrisa, ugovora in
omejitve ter omejitvah teh pravic.

II. Mnenja o skladnosti

 Mnenje o upravnem dogovoru med regulatorji finančnih trgov v in zunaj EGP,
 Mnenje o medsebojnem vplivu SUVP ter Direktive o zasebnosti in elektronskih

komunikacijah.

III. Druge vrste dejavnosti

 zasebnostni ščit – nadaljnje ukrepanje po skupnem pregledu,
 Uredba o e-zasebnosti,
 postopkovna pravila o nadzoru obsežnih informacijskih sistemov EU,
 posvetovanje o Uredbi o kliničnem preskušanju, zdravil na zaprosilo Komisije,
 študija o mednarodni medsebojni pomoči in drugih orodjih za sodelovanje pri

izvrševanju SUVP zunaj EU (člen 50),
 strategija izvrševanja EOVP,
 FATCA – izjava v odgovor na resolucijo Evropskega parlamenta,
 izjava o uporabi osebnih podatkov v okviru volitev,
 izboljšanje obstoječih in razvoj novih informacijskih rešitev,
 obvestila o kršitvah varstva podatkov,
 posvetovanje o poročilu o vrednotenju in pregledu SUVP v skladu s členom 97, na

zaprosilo Komisije.

IV. Ponavljajoče se dejavnosti
a. Mnenja in odločitve o skladnosti
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 mnenja o ustreznih osnutkih odločitev pristojnih nadzornih organov, kot so
odločitve o:
 seznamih, povezanih z oceno učinka v zvezi z varstvom podatkov

(člen 35(4)–(5)),
 kodeksih ravnanja,
 merilih za akreditacijo teles za spremljanje kodeksov ravnanja in

teles za certificiranje ter merilih za certificiranje v skladu s členom
42(5) (evropski pečat za varstvo podatkov),

 standardnih pogodbenih določilih za mednarodne prenose v skladu s
členom 46(2),

 standardnih pogodbenih določilih za obdelovalce v skladu s členom
28(8),

 ad hoc pogodbenih določilih za mednarodne prenose v skladu s
členom 46(3),

 zavezujočih poslovnih pravilih (člen 47(1)),
 vsa mnenja o zadevah splošne uporabe ali z učinkom v več državah članicah

na podlagi zahteve katerega koli nadzornega organa, predsednika odbora ali
Komisije na podlagi člena 64(2),

 vse zavezujoče odločitve v okviru reševanja sporov (člen 65(1)) ali nujnega
postopka (člen 66).

b. Zakonodajno posvetovanje
 vsa mnenja, izjave oz. nasveti na zahtevo Komisije, po sprejetju predlogov

zakonodajnih aktov, mednarodnih sporazumov ali pri pripravi delegiranih ali
izvedbenih aktov, kadar so ti akti še posebej pomembni za varstvo pravic in
svoboščin posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov; na primer
mnenja o prihodnjih sklepih o ustreznosti ali pregled obstoječih sklepov.

V. Možne teme

 Smernice o razlagi člena 48 SUVP,
 Smernice o medsebojnem vplivu Uredbe o prostem pretoku neosebnih podatkov v

EU in SUVP,
 Mnenje o čezmejnih zaprosilih za elektronske dokaze,
 pripombe na posodobljen sporazum s Kanado o evidenci podatkov o potnikih (PNR)
 posodobitev smernic o dostopu vlad do podatkov v dokumentu o bistvenih jamstvih

in v referenčnem dokumentu o ustreznosti,
 ukrepanje zoper upravljavce v tretjih državah,
 elektronski računi in vzpostavitev centraliziranih podatkovnih zbirk ministrstev za

finance,
 uporaba kreditnih kartic za plačila na daljavo in hramba podatkov o številkah kartic

po transakciji,
 dobre prakse v zvezi z raziskovalnimi projekti,
 postopek odobritve ad hoc pogodbenih določil,
 veriženje podatkovnih blokov,
 interoperabilnost zavezujočih poslovnih pravil,
 uporaba novih tehnologij, kot so umetna inteligenca, povezani pomočniki.


