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Številka: 007-34/2017/2 

Datum: 28.3.2017 

 

 

 

Ministrstvo za notranje zadeve 

Služba za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje 

 

 

Zadeva: Stališče IP o mnenju Evropskega nadzornika za varstvo osebnih podatkov na Predlog 

uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi evropskega sistema za 

potovalne informacije in odobritve (ETIAS) ter spremembe uredb (EU) št. 515/2014, 

(EU) št. 2016/399, (EU) št. 2016/794 in (EU ) št. 2016/1624 

Zveza: Vaše e-sporočilo z dne 21. 3. 2017 ter priloženo gradivo 

 

 

 

Spoštovani,  

 

dne 21. 3. 2016 je Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) prejel vaše zaprosilo za mnenje 

glede mnenja Evropskega nadzornika za varstvo osebnih podatkov (v nadaljevanju ENVP) z dne 6. 

marca 2017 o Predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi evropskega sistema za 

potovalne informacije in odobritve (ETIAS) ter spremembe uredb (EU) št. 515/2014, (EU) št. 

2016/399, (EU) št. 2016/794 in (EU ) št. 2016/1624 (v nadaljevanju predlog uredbe ETIAS). 

 

IP v celoti podpira stališča ENVP o predlogu uredbe ETIAS in upoštevajoč navedeno, izpostavlja, da 

tako na splošno kot tudi z vidika posameznih izpostavljenih podrobnosti še vedno obstaja resen dvom 

o tem, ali je sistem ETIAS, kot naj bi bil načrtovan, z vidika posegov v zasebnost potreben in 

sorazmeren. Na to opozarja tudi ENVP. Kot smo že omenili, pa aktivno sodelujemo pri oblikovanju 

stališč Delovne skupine za varstvo podatkov iz člena 29 Direktive 95/46/ES, ki bo svoja bolj podrobna 

stališča glede predloga uredba ETIAS tudi v luči ocene učinkov na varstvo osebnih podatkov in vidikov 

na katere opozarja ENVP, pripravila v kratkem. Ko bo to pripravljeno, vam ga vsekakor posredujemo.  

 

Pred tem pa vsekakor ponavljamo, da pričakujemo izdelano celovito oceno učinkov na varstvo 

osebnih podatkov, ki bodo, kot že rečeno, z uveljavitvijo Uredbe (EU) 2016/679 in Direktive (EU) 

2016/680 v takšnih primerih obvezne. 

 

Lepo vas pozdravljamo. 

               

              Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav., 

                      Informacijska pooblaščenka        

Pripravila:  

Alenka Jerše, univ. dipl. prav, 

namestnica informacijske pooblaščenke 

 

 

 


