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USTAVNO SODIŠČE
REPUBLIKE SLOVENIJE
Beethovnova 10
1001 Ljubljana, p.p. 1713

Informacijski pooblaščenec na podlagi drugega odstavka 25. člena zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS,
št. 64/2007 – UPB1) vlaga
UMIK
ZAHTEVE ZA OCENO USTAVNOSTI IN ZAKONITOSTI
Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/2007 in 69/2008 - ZTFI)

I.
Informacijski pooblaščenec je dne 11.07.2008 vložil zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti določb ZTFI, in
sicer:
•
četrtega odstavka 47. člena,
•
prve alineje 1. točke drugega odstavka 58. člena,
•
5. točke prvega odstavka 123. člena,
•
3. in 4. točke 165. člena,
•
2. točke drugega odstavka 247. člena,
•
3. točke prvega odstavka 334. člena,
•
3. točke prvega odstavka 432. člena in
•
1. točke prvega odstavka 543. člena.
Izpodbijane določbe ZTFI so bile zaradi nedoločenosti oziroma slabe določenosti osebnih podatkov, ki naj bi se
obdelovali, po oceni vlagatelja zahteve v neskladju z 38. členom Ustave Republike Slovenije.

II.
Ustavno sodišče je zahtevo 14.07.2008 vpisalo v vpisnik in jo vodi pod opravilno številko: U-I-194/08.

III.
Z uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov, ki ga je Državni zbor
sprejel 19.05.2009 in je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 40/2009 (ZTFI-B), bodo opravljene pomanjkljivosti
izpodbijanih določb. Določila ZTFI-B v celoti sledijo pripombam vlagatelja zahteve za oceno ustavnosti in
zakonitosti z eno samo izjemo - 4. točko 165. člena ZTFI. Vlagatelj zahteve pa po spremembi 3. točke istega
določila z ZTFI-B sprejema argumentacijo Vlade RS iz odgovora z dne 04.09.2008, da gre v 4. točki 165. člena
ZTFI za predložitev dokazil o tem, da so izpolnjeni pogoji za izdajo dovoljenja za opravljanje investicijskih
storitev in poslov, na katere se nanaša zahteva za izdajo dovoljenja za opravljanje investicijskih storitev in
poslov, tekom vodenja posebnega upravnega postopka, in je zato tako opredeljena določba dovolj natančna.
Ker je pomanjkljivosti izpodbijanih določb ZTFI v celoti odpravil zakonodajalec sam, vlagatelj zahtevo za oceno
ustavnosti in zakonitosti z dne 11.07.2009 umika.

Prijazen pozdrav,
Informacijski pooblaščenec:
Nataša Pirc Musar, univ.dipl.prav.,
pooblaščenka
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Vročiti:
- Ustavnemu sodišču RS, Beethovnova 10, 1001 Ljubljana, p.p. 1713,
- Ministrstvu za finance, Sektorju za finančni sistem, Župančičeva 3, 1502 Ljubljana (v vednost),
- arhiv, tu.
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