
Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu direktive Evropskega parlamenta in 
Sveta o sistemih zajamčenih vlog 

(prenovitev) 

(2010/C 323/03) 

EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV JE – 

ob upoštevanju pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti 
člena 16 Pogodbe, 

ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah in 
zlasti člena 8 Listine, 

ob upoštevanju Direktive 95/46/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri 
obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih po- 
datkov ( 1 ), 

ob upoštevanju zaprosila za mnenje v skladu s členom 28(2) 
Uredbe (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi 
osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o 
prostem pretoku takih podatkov ( 2 ) – 

SPREJEL NASLEDNJE MNENJE: 

I. UVOD 

1. Komisija je 12. julija 2010 sprejela predlog Direktive 
Evropskega parlamenta in Sveta o sistemih zajamčenih 
vlog (prenova) ( 3 ). 

2. Predlog je bil istega dne, kot je bil sprejet, poslan evrop
skemu nadzorniku za varstvo podatkov (v nadaljevanju: 
ENVP) v skladu s členom 28(2) Uredbe (ES) št. 45/2001. 
ENVP je bil za neuradno mnenje zaprošen še pred spre
jetjem predloga. ENVP je z veseljem sodeloval pri tem 
neformalnem posvetovanju in z zadovoljstvom ugotavlja, 
da so bile pri oblikovanju končnega predloga upoštevane 
vse njegove pripombe. 

3. ENVP bo v tem mnenju na kratko pojasnil in analiziral 
vidike varstva podatkov iz predloga. 

II. VIDIKI VARSTVA PODATKOV IZ PREDLOGA 

4. Če je kreditno institucijo treba zapreti, se vlagateljem iz 
sistema zajamčenih vlog (SZV) povrnejo sredstva do 
določene zgornje meje. Evropski parlament in Svet sta 
30. maja 1994 sprejela Direktivo 94/19/ES, v skladu s 
katero morajo države članice na svojem ozemlju vzpostaviti 
en ali več sistemov zajamčenih vlog. Svet je kmalu po 
izbruhu finančne krize leta 2008 spodbudil Komisijo, naj 
oblikuje ustrezen predlog za spodbujanje konvergence 

sistemov zajamčenih vlog, ki bo povrnil zaupanje v fi- 
nančni sektor. Kot izredni ukrep je bila 11. marca 2009 
Direktiva 94/19/ES spremenjena z Direktivo 2009/14/ES. 
Najbolj očitna sprememba je bila povečanje kritja z 
20 000 EUR na 100 000 EUR za vlagatelje, če je treba 
banko zapreti. Komisija je v obrazložitvenem memoran- 
dumu k sedanjemu predlogu na peti strani menila, da je 
glede na to, da Direktiva 2009/14/ES še ni bila v celoti 
izvedena, treba direktivi 94/19/ES in 2009/14/ES prečistiti 
in s prenovo spremeniti. 

5. Cilj predloga je poenostaviti in uskladiti ustrezna nacio
nalna pravila, zlasti kar zadeva obseg kritja in možnosti 
izplačil. Cilj spremenjenih določb je dodatno skrajšanje 
roka za izplačila vlagateljem in boljši dostop sistemov za- 
jamčenih vlog do podatkov o njihovih članicah (kreditnih 
institucijah, kot so banke). Predlog vsebuje še nekaj do- 
datnih prilagoditev, ki predvidevajo zagotovitev trdnih in 
zaupanja vrednih sistemov zajamčenih vlog, ki so ustrezno 
financirani ( 4 ). 

6. Izboljšani postopek za izplačilo vlagateljem ima za 
posledico večjo obdelavo osebnih podatkov vlagateljev v 
državi članici in med državami članicami. Člen 3(7) določa, 
da „države članice zagotovijo, da imajo sistemi zajamčenih 
vlog kadar koli in na njihovo zahtevo dostop do vseh 
podatkov o svojih članicah, ki so potrebni za pripravo 
izplačila vlagateljem“. V skladu s členom 12(4) predloga 
se taki podatki lahko tudi izmenjajo med sistemi zajam- 
čenih vlog v različnih državah članicah. 

7. Če je vlagatelj fizična oseba, podatki o vlagatelju pomenijo 
osebne podatke v smislu člena 2(a) Direktive 95/46/ES. 
Prenos takih podatkov med kreditnimi institucijami in 
sistemi zajamčenih vlog ali med sistemi zajamčenih vlog 
pomeni obdelavo osebnih podatkov v smislu člena 2(b) 
Direktive 95/46/ES. Zato se za navedene postopke obdelave 
uporabljajo določbe Direktive 95/46/ES, kot se izvajajo v 
ustrezni nacionalni zakonodaji. ENVP z zadovoljstvom 
ugotavlja, da je to potrjeno in poudarjeno v uvodni izjavi 
29 predloga. 

8. Z zadovoljstvom tudi ugotavlja, da so bili nekateri elementi 
varstva podatkov v predlogu vsebinsko obravnavani. 
Člen 3(7) določa, da se podatki, prejeti za pripravo izplačil, 
lahko uporabijo samo za navedeni namen in se ne smejo 
zadržati dlje, kot je to potrebno za navedeni namen. Opre
deljuje tudi načelo omejitve namena, kot je določeno v 
členu 6(1)(b) Direktive 95/46/ES in prepoved zadržanja 
podatkov dlje, kot je potrebno za namen, za katerega so 
bili zbrani ali za katerega se naprej obdelujejo, v skladu s 
členom 6(1)(e) Direktive 95/46/ES.
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( 1 ) UL L 281, 23.11.1995, str. 31. 
( 2 ) UL L 8, 12.1.2001, str. 1. 
( 3 ) Glej COM(2010) 368 konč. ( 4 ) Glej 2. in 3. stran obrazložitvenega memoranduma k predlogu.



9. Člen 3(7) izrecno poudarja, da podatki, prejeti za pripravo 
izplačil, vključujejo tudi oznake v skladu s členom 4(2). Na 
podlagi zadnje navedenega člena morajo kreditne institucije 
označiti vloge, ki zaradi katerega koli razloga niso upra
vičene do izplačila, na primer ker so vloge povezane s 
transakcijami, na podlagi katerih so bile osebe v kazenskem 
postopku obsojene zaradi pranja denarja v smislu člena 1(c) 
Direktive 91/308/EGS (glej člen 4(1) predloga). Ker je 
namen izmenjave podatkov prav izplačilo vloge, se 
sporočanje takih oznak lahko šteje za potreben ukrep. 
ENVP zato meni, da je prenos takih oznak pri osebnih 
podatkih v skladu s pravili o varstvu podatkov, če oznaka 
sama po sebi ne razkriva več informacij, kot je potrebno. 
Zadostovala bi preprosta oznaka s pojasnilom, da vloga ni 
izplačljiva. Zato bi bilo tako treba izvajati obveznost iz 
člena 4(2) predloga, da se izpolnijo pravila iz Direktive 
95/46/ES. 

10. Člen 3(7) predloga obravnava tudi zbiranje podatkov, ki jih 
potrebujejo sistemi zajamčenih vlog za izvajanje rednih 
stresnih testov njihovih sistemov. Kreditne institucije te 
podatke stalno pošiljajo sistemom zajamčenih vlog. ENVP 
je med neformalnim posvetovanjem izrazil zaskrbljenost, 
da ti podatki vključujejo tudi osebne podatke. Izrazil je 
dvom, ali je pri izvajanju stresnih testov dejansko potrebno 
obdelati osebne podatke. Komisija je predlog v zvezi s tem 
spremenila in dodala, da bodo taki podatki spremenjeni v 
anonimno obliko. V zvezi z varstvom podatkov to pomeni, 
da se podatki ob upoštevanju vseh sredstev, ki bi se lahko 
uporabila, ne morejo povezati z določeno fizično osebo ( 1 ). 
ENVP je zadovoljen s tem zagotovilom. 

11. Tudi v zvezi s podatki, prejetimi za izvajanje stresnih 
testov, je v členu 3(7) določeno, da se taki podatki lahko 

uporabijo samo za navedeni namen in se ne smejo zadržati 
dlje, kot je potrebno za navedeni namen. ENVP želi pouda
riti, da podatki v anonimni obliki ne spadajo več v opre
delitev osebnih podatkov, za katera se uporabljajo predpisi 
iz Direktive 95/46/ES. Morda obstajajo utemeljeni razlogi 
za določitev omejene uporabe navedenih podatkov. ENVP 
želi pojasniti, da predpisi o varstvu podatkov tega ne zahte
vajo. 

12. Da se omogoči učinkovito sodelovanje med sistemi za- 
jamčenih vlog, tudi v zvezi z izmenjavo podatkov iz 
člena 3(7), člen 12(5) predloga določa, da sistemi zaja
mčenih vlog ali, kjer je to primerno, pristojni organi sprej
mejo pisne dogovore o sodelovanju. V takih sporazumih je 
treba podrobneje določiti uporabo pravil o varstvu po- 
datkov. ENVP zato z zadovoljstvom ugotavlja, da je bil v 
členu 12(5) dodan stavek, ki poudarja, da „takšni spora
zumi upoštevajo zahteve iz Direktive 95/46/ES“. 

III. SKLEPNA UGOTOVITEV 

13. ENVP je zadovoljen z načinom obravnavanja vidikov 
varstva podatkov v predlogu Direktive in želi samo opozo
riti na pripombe v točkah 9 in 10 tega mnenja. 

V Bruslju, 9. septembra 2010 

Peter HUSTINX 
Evropski nadzornik za varstvo podatkov
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( 1 ) Za pojem „anonimnost“ glej tudi točke 11–28 Mnenja ENVP z dne 
5. marca 2009 o presajanju organov (UL C 192, 15.8.2009, str. 6). 
Na voljo tudi na spletnem naslovu http://www.edps.europa.eu >> 
Consultation >> Opinions >> 2009.

http://www.edps.europa.eu

