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Mnenje IP na predlog uredbe o spremembi Schengenskega zakonika
Vaše zaprosilo za mnenje št. 500-75/2022/2 z dne 1. 2. 2022

Spoštovani,
Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaš dopis, v katerem nas prosite za mnenje
na predlog Uredbe Evropskega Parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2016/399 o Zakoniku
Unije o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah).
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 posebej ranljivih
posameznikov, ki jih predlog Uredbe določa. Nobenega dvoma ni, da ima z vidika varstva osebnih
podatkov in posega v zasebnost posameznikov predlog Uredbe resne posledice za posameznike,
zato je ključno, da se v nadaljnjem postopku upošteva mnenje Evropskega nadzornika za varstvo
podatkov (European Data Protection Supervisor: EDPS), ko ga bo ta podal. V skladu s prvim
odstavkom 42. člena Uredbe (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018
o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah
Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št.
1247/2002/ES (Uredba 2018/1725) se namreč Evropska komisija po sprejetju predloga
zakonodajnega akta, ki vpliva na varstvo pravic in svoboščin posameznikov pri obdelavi osebnih
podatkov, mora posvetovati z njim. IP ni seznanjen s stališčem EDPS, prav tako ni seznanjen, da bi
evropski zakonodajalec za stališče v zvezi s tem zaprosil Evropski odbor za varstvo podatkov
(European Data Protection Board: EDPB).
IP v zvezi s predlogom sprememb Schengenskega zakonika, ki močno posega v različne temeljne
pravice posameznikov, z vidika varstva osebnih podatkov izpostavlja, da mora vsaka obdelava
osebnih podatkov dosledno slediti temeljnim načelom zakonite obdelave osebnih podatkov, zlasti
načelom 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.
IP dodatno opozarja, da ni seznanjen, ali je bila v zvezi s pripravo predloga Uredbe izvedena
predhodna ocena učinkov v zvezi z varstvom podatkov. Lahko bi šlo za eno od oblik obdelave, za
katere velja zahteva po izvedbi predhodne ocene učinkov glede na določbe evropske zakonodaje o
varstvu osebnih podatkov, zato bi bila taka ocena vsekakor smiselna. Izvedba ocene je v določenih
primerih nujna, da se ustrezno naslovi vse vidike tveganj takšne obdelave in omogoči predlagatelju
sistema obdelave osebnih podatkov, da pravočasno poskrbi za zakonito določitev zbiranja osebnih
podatkov in ustrezno izvedbo zbiranja in obdelave (npr. ustrezna določitev obsega zbiranja, rokov
hrambe, omejitve namenov, pooblaščenih uporabnikov, posebnosti glede uveljavljanja pravic

1

posameznikov, posebnosti glede ukrepov varnosti ipd.). Prav takšna ocena učinkov pa je tudi temeljni
dokument, ki lahko pokaže, ali so s predpisi predvidene obdelave sorazmerne in potrebne.
Upoštevajoč vse navedeno predlagamo, da izpostavljeno upoštevate v nadaljnjem urejanju zadevne
tematike ter poskrbite za to, da bo ureditev skladna z Evropsko konvencijo za človekove pravice ter
drugimi nadnacionalnimi predpisi, ki urejajo pravice posameznikov do varstva zasebnosti in osebnih
podatkov.
V zaključek dodajamo še informacijo, da se bo IP do predloga Uredbe v prihodnje najverjetneje
opredeljeval tudi v okviru EDPB.
S spoštovanjem.
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