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Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

gp.mgrt@gov.si  

 

 

Zadeva: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 
2005/29/ES in 2011/83/EU v zvezi s krepitvijo vloge potrošnikov za zeleni prehod 
(2022/0092 (COD)) – MNENJE 

Zveza:  Vaš dopis št. 542-70/2022/2 prejet dne 14. 4. 2022 ter 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 IP k prejetemu predlogu 

Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 2005/29/ES in 2011/83/EU v zvezi s 

krepitvijo vloge potrošnikov za zeleni prehod – 2022/0092 (COD) (predlog Direktive).  

 

Uvodoma poudarjamo, da Informacijski pooblaščenec (IP) ni vključen in ne sodeluje v zakonodajnem 

postopku na ravni EU, zato ni podrobneje seznanjen s postopki priprave omenjenega predloga,  niti 

predloga ne more komentirati z vseh drugih vidikov resnih posledic za pravice potrošnikov, ki jih 

predlog Direktive določa. Materija, ki jo predlog Direktive ureja, je nedvomno posredno povezana tudi 

z vprašanji varstva osebnih podatkov, vendar pa predlog Direktive ne sme zmanjševati pravic 

posameznikov in s tem povezanih obveznosti za zavezance po Splošni uredbi tudi če so slednji hkrati 

zavezanci po predlogu Direktive in ne glede na določbe predloga Direktive, ki ureja določene dodatne 

obveznosti zlasti z vidika obveščanja potrošnikov o izdelkih. IP ni seznanjen, da bi evropski 

zakonodajalec za stališče v zvezi s tem zaprosil Evropski odbor za varstvo podatkov (EOVP). 

 

Ob tem zgolj iz previdnosti IP tudi na tem mestu ponovno izpostavlja ključne vidike z vidika varstva 

osebnih podatkov, ki jih mora evropski zakonodajalec glede zavezancev po Splošni uredbi upoštevati 

ter jim slediti pri vsaki prenovi zakonodaje o varstvu potrošnikov: 

- dosledno spoštovanje pravnih podlag za obdelavo osebnih podatkov, kot jih določa Splošna 

uredba, zlasti posebej tudi vseh pogojev za veljavnost privolitve in možnost umika privolitve, 

kadar je privolitev pravna podlaga za obdelavo; 

- dosledno zagotavljanje spoštovanja temeljnih načel zakonite obdelave osebnih podatkov, kot 

jih določa 5. člen Splošne uredbe o varstvu podatkov (zlasti načel zakonitosti, poštenosti in 

preglednosti obdelave ter načela sorazmernosti oz. najmanjšega obsega podatkov, ki pomeni, 

da se lahko v vsakem konkretnem primeru obdelujejo zgolj tisti podatki, ki so ustrezni, 

relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo); 

- zagotavljanja ustrezne transparentnosti obdelave in v zvezi s tem celovitega informiranja 

posameznikov o obdelavi, kot to zahtevata 13. in 14. člen Splošne uredbe, pri čemer tudi ta 

predlog Direktive ne bi smel v ničemer šteti kot izgovor za oženje teh pravic in omejevanje 

seznanitev zgolj na informacije, ki jih določa predlog Direktive, ampak mora biti nedvoumno 

določeno, da gre za kumulativno obveznost po Splošni uredbi in predlogu Direktive; 

- zagotavljanje vseh pravic posameznika zlasti v zvezi z avtomatiziranim sprejemanjem 

posameznih odločitev v zvezi s posamezniki vključno z ustvarjanjem profilov v okviru 

postopkov odobravanja kreditov. 
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Predlagamo, da izpostavljeno upoštevate v nadaljnjem urejanju zadevne tematike. 

 

Hvala za sodelovanje in lep pozdrav,  

 

S spoštovanjem,  

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav., 

informacijska pooblaščenka 

Pripravila: 

Alenka Jerše, univ. dipl. prav. 

namestnica informacijske pooblaščenke 

 


