
Uredba „ePrivacy“ in nova evropska 
zakonodaja o elektronski zasebnosti

Jaka Repanšek, univ.dipl.prav., MBA

RePublis Consulting
Slovenska digitalna koalicija / digitalna.si



Uredba o e-zasebnosti / splošno

• 25. maj 2018 – GDPR / e-Privacy
• 2022 bo leto elektronske zasebnosti? 
• Tretja v vrsti zakonodajnih svežnjev s področja e-zasebnosti, po 

Direktivi o varstvu podatkov (1995) in Direktivi o e-zasebnosti (2002) 
• Naziv uredbe o e-zasebnosti:
• Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the 

Council concerning the respect for private life and the protection of 
personal data in electronic communications and repealing Directive 
2002/58/EC (Regulation on Privacy and Electronic Communications)
• 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)



Časovnica

• Izhodišča Evropskega parlamanta predstavljena oktobra 2017 / cilj je bila približna 
sočasnost z GDPR. 

• Zadnja verzija Uredbe o e-zasebnosti objavljena s strani Sveta EU 10. februarja 
2021, jko se je začel trialog Parlament-Svet-Komisija

• SPREJETJA PRED 2023 NI PRIČAKOVATI + 24 mesecev za uveljavitev - 2025
• Nesprejetje uredbe povzroča številne nejasnosti, zlasti na področju piškotkov



Kaj bo urejala Uredba o e-zasebnosti?

Temeljno: varstvo podatkov na spletu

• Uredba o e-zasebnosti (ePrivacy Regulation) bo razširila obstoječa področja 
varovanja zasebnosti in uvedla nova (podatki in meta podatki):

• Piškotki (cookies)
• Direktni marketing 
• Mobilne aplikacije
• Online oglaševalske mreže
• Internet stvari
• Ovet the Top komunikacijske storitve (instant messengers, Voice-over-IP), ki uporabljajo 

internet za posredovanje stoeitev, ki so enake ali primerljive s tradicionalnimi 
komunikacijami

• Email (npr. Gmail in tudi lastna e-mail infrastruktura), telefonija, instant messaging, spam
• Customer chat, WhatsApp, Skype
• Telekomunikacijske vsebine in metadata
• Izjeme pri posegih v zasebnost v okviru preprečevanja in pregona kaznivih dejanj



PIŠKOTKI v Uredbi o e-zasebnosti

• Nova ureditev piškotkov je temeljni kamen spotike
• Kakšna bo pravna podlaga? Privolitev.
• Ali piškotki, ali plačljiva vsebina?
• Privolitve tudi v nastavitvah brskalnikov?
• First-party piškotki?

• Pričakuje se bistveno strožja ureditev telemarketinga: dovoljena bo le na javno objavljene 
telefonske številke oziroma bo klic moral vsebovati podatek (integrirano kodo), da gre za 
telemarketing



ODPRTA (PROBLEMATIČNA) PODROČJA –
ePRIVACY uredba (delovne verzije)

• Oglaševanje, ki temelji na obdelavi podatkov je daleč največji vir prihodkov 
digitalnih medijev v EU, saj znaša več kot 80% vseh prihodkov izdajateljev 
novinarskih, novičarskih in drugih primerljivih vsebin ter več kot 60% prihodkov na 
trgu mobilnih aplikacij;*

• Obstoječi predlog uredbe ePrivacy bi močno poslabšal poslovne modele evropskih 
izdajateljev digitalnih vsebin in storitev, saj bi onemogočil pridobivanje dovolj velikih 
prihodkov za pokrivanje stroškov produkcije brezplačnih spletnih vsebin in storitev, 
kar bi imelo neposreden vpliv na pluralnost medijev in javnih komunikacij;



NASTAVITVE PROGRAMSKE OPREME 
/ BRSKALNIKOV...

• Trenuno je “default” nastavitev v večini brskalnikov “accept all cookies”;
• GDPR: PRIVACY BY DEFAULT: privzete naj bi bile najstrožje nastavitve, ki jih nato 

uporabnik lahko „omili“ z lastnimi nastavitvami

• Predlogi, da bi morali brskalniki ponuditi uporabnikom naslednje opcije:

• Reject third party cookies;
• Never accept cookies – tehnično težko izvedljiv;

• Accept only first party cookies;
• Always accept cookies.

• Pobuda Evropske komisije, da se preštevilne privolitve nadomesti s “splošno privolitvijo” velja 
pozdraviti, a je v praksi vprašljivo, če bi “splošna privolitev zmanjšala število obvestil / zahtevkov 
za privolitev, saj “splošna privolitev” ne ustreza zahtevam GDPR po granuliranih privolitvah;



...NASTAVITVE PROGRAMSKE 
OPREME / BRSKALNIKOV - OVIRE

• Ker bi posamezne storitve delovale okrnjeno, bi morali uporabniki ponastavljati 
nastavitve v brskalnikih.

• Spletni brskalniki ne zmorejo ločiti med tehnologijami, kiso nujne za zagotavljanje storitve 
in tistimi, ki niso nujne. 



POGLED NAPREJ...

• Ključne dileme: 

• Kaj pa ostale pravne podlage po GDPR?  - po GDPR so pravne podlage 
obdelave med seboj enakovredne in vse nudijo ustrezno podlago za varstvo 
osebnih podatkov.

• Fleksibilen pristop (poleg privolitev) bi omogočil razvoj novih, inovativnih 
tehnoloških rešitev, ki bi bile v celoti skladne z GDPR, vključno z tehnikami 
anonimizacije in prevdonimizacije. Določba o izjemah morabiti fleksibilna, saj 
sicer ne bo prestala “skokovitega razvoja tehnologij” – v 36 mesecih do 
uveljavitve ePrivacy uredbe bo šel tehnološki razvoj skokovito naprej.



POVZETEK / stališče

• Uredba o e-zasebnosti naj ohrani možnost zasebnih ponudnikom storitev, da vsaj 
delno pogojujejo dostop do spletnih storitev, vsekakor na podlagi dobro 
informirane privolitve uporabnika storitev, da se uporabnikovi podatki uporabljajo tudi 
za namene, ki niso nujno povezani s tehničnim delovanjem storitve, temveč tudi z 
monetizacijo poslovnega modela, na katerem temeljijo (brezplačne) storitve. 

• Zakondajalci naj upoštevajo izkušnje, pridobljene v postopkih implementacije 
GDPR in predvidijo dovolj dolgo prehodno (implementacijsko) obdobje (npr. v razponu 
18-36 mesecev), s čimer bodo ponudnikom storitev omogočili ustrezno prilagoditev 
produktov in storitev in sprejem industrijskih standardov.


