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Vec: Legislatívna kontrola vykonávania nariadenia o voľnom toku iných ako 
osobných údajov v EÚ (nariadenie (EÚ) 2018/1807)

Praktické opatrenia

Na žiadosť svojich koordinátorov výbor IMCO usporiada 6. novembra 2019 legislatívnu 
kontrolu stavu vykonávania nariadenia o voľnom toku iných ako osobných údajov1.

Pierre Chastanet, vedúci oddelenia pre cloud a softvér v GR CNECT, vystúpi pred členmi 
výboru IMCO a následne prebehne diskusia s poslancami.

Základné informácie o nariadení

Všeobecným cieľom nariadenia o voľnom toku údajov bolo uvoľniť potenciál trhu EÚ s údajmi 
vytvorením konkurencieschopnejšieho a integrovanejšieho vnútorného trhu so službami 
uchovávania údajov a inými službami spracúvania údajov. Ústredným bodom právneho 
predpisu je zákaz opatrení na lokalizáciu údajov. To znamená, že vládam členských štátov alebo 
správnym orgánom členských štátov sa zakazuje stanovovať akékoľvek požiadavky, pokiaľ ide 
o lokalizáciu údajov na určitom území Únie, s výnimkou prípadov, v ktorých to odôvodňuje 

1 Nariadenie (EÚ) 2018/1807 o rámci pre voľný tok iných ako osobných údajov v Európskej únii.
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verejná bezpečnosť. 

Právny predpis takisto stanovuje, že príslušným orgánom nesmie byť zamietnutý prístup k 
údajom na základe toho, že tieto údaje sa uchovávajú alebo spracúvajú v inom členskom štáte. 
Nabáda poskytovateľov dátových služieb, aby vypracovali kódexy správania na úrovni EÚ 
týkajúce sa najlepších postupov, pokiaľ ide o výmenu poskytovateľov služieb uchovávania 
údajov profesionálnymi používateľmi.

Ďalšie informácie o koncepcii a postupe nariadenia v legislatívnom procese nájdete v briefingu 
EPRS z januára 2019.

Predmet legislatívnej kontroly

Cieľom je skontrolovať Komisiu v súvislosti s vykonávaním nariadenia o voľnom toku údajov, 
ktoré sa začalo uplatňovať 28. mája 2019. Existuje niekoľko oblastí, v ktorých by sa dalo 
očakávať, že Komisia podá výboru správu:

1. Stav vykonávania nariadenia v členských štátoch

2. Usmernenia k nariadeniu, ktoré Komisia vydala 29. mája 2019

3. Aktuálny stav týkajúci sa kódexu správania pri prenose údajov 

1. Stav vykonávania nariadenia v členských štátoch
Nariadenie o voľnom toku údajov nadobudlo účinnosť v novembri 2018 a začalo sa 
uplatňovať 28. mája 2019. Od tohto dátumu sa vládam členských štátov zakazuje stanovovať 
akékoľvek požiadavky na lokalizáciu údajov na určitom území Únie, s výnimkou prípadov, 
v ktorých to odôvodňuje verejná bezpečnosť. Členské štáty musia do mája 2021 zrušiť 
všetky existujúce požiadavky na lokalizáciu údajov alebo odôvodniť, prečo ich nezrušili. 
Komisia je povinná zverejniť správu o vykonávaní do novembra 2022.

Zástupca Komisie by mohol podať správu o výskyte požiadaviek na lokalizáciu údajov jeden 
rok od nadobudnutia účinnosti a načrtnúť prípadné problémy spojené s vykonávaním.

2. Usmernenia k nariadeniu, ktoré Komisia vydala 29. mája 2019
Usmernenia, ktoré Komisia uverejnila 29. mája 2019 (COM (2019)250 final), si vyžiadali 
zákonodarcovia v článku 8 ods. 3 nariadenia. V uvedenom odseku zaviazali Komisiu, aby 
uverejnila usmernenia týkajúce sa interakcie medzi nariadením o voľnom toku údajov a 
všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR), „najmä pokiaľ ide o súbory údajov 
pozostávajúce z osobných údajov aj iných ako osobných údajov“.

Komisia poskytuje usmernenia najmä o:

 príslušnom rozsahu nariadenia o voľnom toku údajov a GDPR a o spôsobe 
zaobchádzania so zmiešanými súbormi údajov vrátane súborov údajov, v ktorých sú 
osobné údaje a iné ako osobné údaje neoddeliteľne spojené;

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614628/EPRS_BRI(2017)614628_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614628/EPRS_BRI(2017)614628_EN.pdf
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/EN/COM-2019-250-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
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 rôznych, ale komplementárnych prístupoch k voľnému pohybu a k zákazu 
požiadaviek na lokalizáciu údajov v týchto dvoch nariadeniach;

 pojme prenosnosti údajov podľa nariadenia o voľnom toku údajov a iných 
požiadavkách na samoreguláciu podľa oboch nariadení.

Zástupca Komisie by mohol vysvetliť usmernenia týkajúce sa zmiešaných súborov údajov a 
ďalšie otázky, ktoré sú predmetom oznámenia o usmerneniach. 

3. Kódex správania pri prenose údajov
Článok 6 nariadenia o voľnom toku údajov zaväzuje Komisiu, aby vyzvala poskytovateľov 
dátových služieb, aby vypracovali kódexy správania na úrovni EÚ týkajúce sa najlepších 
postupov, pokiaľ ide o výmenu poskytovateľov služieb uchovávania údajov profesionálnymi 
používateľmi. Tieto kódexy správania by mali byť dokončené do 29. novembra 2019 a k 29. 
mája 2020 by sa mali uplatňovať.

Zástupca Komisie by mohol vysvetliť súčasný stav kódexov správania na úrovni EÚ a 
poskytnúť informácie o ďalších krokoch v tomto procese.


