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Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Direktorat za notranji trg
Sektor za varstvo potrošnikov in konkurence

Zadeva: Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o sodelovanju med nacionalnimi
organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov
Zveza: vaše e-sporočilo z dne 23. 1. 2017 in priloženo gradivo

Spoštovani,
Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše elektronsko sporočilo, s katerim ste nam
v mnenje posredovali dopolnjen Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o sodelovanju med
nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov (v nadaljevanju
predlog uredbe). V nadaljevanju vam na podlagi 48. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (v
nadaljevanju ZVOP-1) posredujemo naš odgovor.
Kot smo že izpostavili v svojem dopisu decembra lani po pregledu predloga uredbe ugotavljamo, da
se ta v osnovi primarno ne nanaša na področje varstva osebnih podatkov ali dostop do informacij
javnega značaja. Predlog uredbe pa predvideva določena pooblastila pristojnih organov glede
pridobivanja podatkov v zvezi izvajanjem predloga uredbe, prav tako predvideva, da Evropska
komisija vzpostavi in vzdržuje potrebno elektronsko bazo podatkov (domnevamo, da tudi osebnih
podatkov), v kateri hrani in obdeluje informacije, prejete v podporo prošnjam za medsebojno pomoč v
skladu s predlagano uredbo, ki je na voljo za vpogled pristojnim organom in Evropski komisiji.
Informacije, ki jih predložijo drugi organi, subjekti in imenovani organi, se shranijo in obdelajo v
elektronski bazi podatkov, vendar navedeni organi, subjekti in imenovani organi nimajo dostopa do te
baze podatkov. Hkrati je določeno, da bodo izvedbeni akti za to bazo, ki pa se bodo najverjetneje
nanašali podrobneje tudi na področje varstva osebnih podatkov, sprejeti šele kasneje.
Upoštevajoč navedeno želi IP ob tem izpostaviti neustreznost tovrstnega pridobivanja mnenj v izrazito
kratkem roku (2 dni) na predloge predpisov EU, s katerimi vnaprej IP ni bil seznanjen in ni bil vključen
v postopke njihove priprave. Zato celovitega mnenja v tej fazi in v tako kratkem roku ne moremo
podati. Predlagamo pa, da se v okviru pristojnih teles EU v zvezi s predmetno tematiko kontaktira
Evropskega nadzornika za varstvo osebnih podatkov in Delovno skupino za varstvo podatkov iz člena
29 Direktive 95/46/ES, saj bi predlog uredbe brez dvoma lahko imel določene posledice tudi na
varstvo osebnih podatkov.
S spoštovanjem,
Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,
Informacijska pooblaščenka
Pripravila:
Alenka Jerše,
namestnica informacijske pooblaščenke
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