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Številka: 007-9/2022/2 

Datum: 22. 3. 2022 

 

 

Ministrstvo za finance 

gp.mf@gov.si  

 

 

ZADEVA: Predlog Zakona o izvajanju Uredbe (EU) o vseevropskem osebnem pokojninskem 

produktu (EVA 2021-1611-0093) – mnenje 

ZVEZA: vaš dopis št. IPP 007-1189/2021, prejet dne 10. 3. 2022 in priloženo gradivo 

 

 

Spoštovani, 

 

na podlagi vašega zaprosila 48. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter 57. člena 

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 razveljavitvi 

Direktive 95/46/ES (Splošna uredba) v nadaljevanju posredujemo mnenje Informacijskega 

pooblaščenca (v nadaljevanju IP) k prejetemu gradivu v zvezi s Predlogom Zakona o izvajanju Uredbe 

(EU) o vseevropskem osebnem pokojninskem produktu – EVA 2021-1611-0093 (v nadaljevanju 

predlog zakona). 

 

Kot ugotavlja IP, se na obdelavo osebnih podatkov nanaša zlasti 11. člen, ki opredeljuje objavo 

podatkov o ugotovljenih kršitvah in kršiteljih v skladu z Uredbo 2019/1238/EU, posredno pa tudi členi, 

ki opredeljujejo pooblastila pristojnega organa po Uredbi 2019/1238/EU. IP pa se v delu, ki presega 

vprašanja zakonitosti obdelav osebnih podatkov, ne opredeljuje do določb, ki se nanašajo na različne 

druge vidike izvajanja določb Uredbe 2019/1238/EU glede registracije, proizvodnje in distribucije 

vseevropskega osebnega pokojninskega produkta (PEPP). 

 

V skladu z 62. členom Uredbe 2019/1238/EU vsaka država članica zagotovi, da imajo pristojni organi 

vsa nadzorna in preiskovalna pooblastila, ki jih potrebujejo za opravljanje svojih nalog v skladu s to 

uredbo. V zvezi s tem predlog zakona v 2. členu določa, da je za izvajanje Uredbe 2019/1238/EU in 

predloga zakona pristojna Agencija za zavarovalni nadzor (Agencija). Pooblastila Agencije pa so 

opredeljena zlasti v 3. členu predloga zakona, in sicer ima Agencija »vse nadzorne pristojnosti, 

potrebne za izvajanje nalog in pooblastil iz Uredbe 2019/1238/EU in tega zakona, vključno z 

izmenjavo informacij z EIOPA.«. Poleg tega Agencija izvaja naloge in pristojnosti tudi na način, da: »1. 

zahteva dostop do vseh dokumentov v vsakršni obliki in prejem njihovega izvoda od vsake osebe, za 

katero obstaja sum, da ponuja ali distribuira PEPP, 2. zahteva, da ponudnik ali distributer PEPP 

zagotovi zahtevane informacije v roku, določenim z zahtevo, 3. zahteva informacije, od katere koli 

osebe, povezane z dejavnostjo ponujanja ali distribuiranja PEPP, 4. izvaja preglede na kraju samem s 

predhodno najavo ali brez nje, v skladu z zakonom, ki ureja zavarovalništvo, 5. sprejema ustrezne 

nadzorne ukrepe, s katerimi se zagotovi, da oseba, ki ponuja ali distribuira PEPP oziroma ponudnik 

PEPP ali distributer PEPP ravna skladno z Uredbo 2019/1238/EU in tem zakonom.«. Nadalje 3. člen 

predloga zakona še določa, da se za opravljanje nadzora in odločanje Agencije v posamičnih 

zadevah, če Uredba 2019/1238/EU ne določa drugače, smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja 

zavarovalništvo. Glede na določbe 62. člena Uredbe 2019/1238/EU IP zgolj iz previdnosti izpostavlja, 

da mora z vidika posegov v zasebnost posameznikov ter varstvo osebnih podatkov pooblastila 

Agencije za obdelavo osebnih podatkov v zvezi z nadzori ustrezno določati zakon, zato mora 
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predlagatelj skrbno preveriti, ali so glede na določbe Uredbe 2019/1238/EU ter Zakona o 

zavarovalništvu ta pooblastila Agencije ustrezno opredeljena. 

 

Z vidika določb o objavi osebnih podatkov kršiteljev iz 11. člena predloga zakona IP ugotavlja, da gre 

za izvedbena določila na podlagi določb 69. člena Uredbe 2019/1238/EU. Slednja določajo, da mora 

pristojni organ za vsak posamezen primer narediti oceno ali je takšna objava identitete pravnih oseb 

oziroma identitete in osebnih podatkov fizičnih oseb nesorazmerna in ali ogroža stabilnost finančnih 

trgov ali preiskavo v teku. 

 

Hvala za sodelovanje in lep pozdrav,  

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav., 

informacijska pooblaščenka 

Pripravila: 

Alenka Jerše, univ. dipl. prav. 

namestnica informacijske pooblaščenke 


