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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Je správne, že chce EÚ vytvoriť rozsiahly, jednotný a moderný rámec ochrany osobných 
údajov na vysokej úrovni, keďže výziev súvisiacich s ochranou údajov je mnoho. Patrí k nim 
globalizácia, technologický rozvoj, väčšia internetová aktivita, používanie v súvislosti so stále 
väčším množstvom aktivít a otázky bezpečnosti.

Preto musí byť v rámci príslušných právnych predpisov EÚ (článok 16 ZFEÚ a uznanie práva 
na ochranu osobných údajov v článku 8 Charty základných práv EÚ ako samostatné práva) 
zabezpečená pre jednotlivcov právna istota a dôvera v konanie správcu údajov, a najmä 
orgánov činných v trestnom konaní a nápravných orgánov, pretože porušenie ustanovenia o 
ochrane údajov môže viesť k závažnému ohrozeniu základných práv a slobôd jednotlivca a 
hodnôt členských štátov.

Európsky parlament preto vždy vychádzal taktiež z toho, že základné právo na ochranu 
údajov a súkromia zahŕňa ochranu osôb aj pred možným sledovaním a zneužitím ich údajov 
samotným štátom. Je teda správne, že Komisia navrhla aj smernicu o ochrane fyzických osôb 
pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, 
ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania, alebo na účely výkonu trestných sankcií a o 
voľnom pohybe takýchto údajov, ktorú spravodajca v zásade víta.

V oblasti objasňovania trestných činov a výkonu trestov však musí byť ochrana údajov 
prispôsobená ďalším aspektom právneho štátu, ktoré sú odvodené od výlučného práva štátu 
na použitie sily. Právo na ochranu osobných údajov v oblasti ochrany, vytvárania a 
zaisťovania všeobecnej bezpečnosti, ako aj odhaľovania trestných činov a výkonu trestu musí 
byť prispôsobené úlohám štátu a zaistiť, aby mohol štát tieto úlohy účinne plniť v prospech 
všetkých občanov.

Právna úprava v oblasti ochrany údajov na európskej úrovni je vo všeobecnosti zahŕňa rôzne 
kompetencie: Oblasť niekdajšieho prvého piliera sa vyznačuje výraznou právomocou 
odvodenou od vnútorného trhu. V oblasti niekdajšieho tretieho piliera nestojí v popredí 
komunitarizácia, ale spolupráca. Preto aj tu predstavovalo rámcové rozhodnutie 2008/977/JI 
najrozsiahlejší nástroj na stanovenie minimálnych štandardov.

Ba čo viac, práve pri policajnej a súdnej spolupráci sa právne tradície členských štátov EÚ 
vyvíjali v priebehu storočí úplne odlišne. Čo si to v tejto citlivej oblasti vyžadovalo, aby sa 
národné štruktúry a tradície, ktoré vznikli na základe európskych pravidiel, menili iba opatrne 
krok za krokom.

Okrem toho nastáva v súvislosti s rozsahom pôsobnosti článku 16 ZFEÚ sporná situácia, 
ktorá v európskom práve na ochranu údajov ešte nie je upravená judikatúrou. Vytvára to 
právnu neistotu, ktorá by mala byť podľa názoru spravodajcu vyriešená pragmaticky: 

Zatiaľ čo článok 16 ods. 2 ZFEÚ priznáva EÚ iba jednu právomoc v rámci oblasti pôsobnosti 
práva Únie, návrh smernice Komisie začleňuje vnútroštátnu výmenu údajov do oblasti 
pôsobnosti tejto smernice. Nie je však možné sem zaradiť vnútroštátne spracovanie údajov v 
policajnej oblasti (článok 87 ZFEÚ).



PE502.007v02-00 4/55 AD\933622SK.doc

SK

Zvláštnosťou ochrany údajov je, že má horizontálny účinok a môže zasahovať do oblastí, nad 
ktorými nemá EÚ neobmedzenú právomoc, a že tak môže okrem toho porušovať zásadu 
subsidiarity.

Na základe hore uvedených dôvodov je spravodajca toho názoru, že by mala smernica 
stanoviť iba minimálne štandardy. Otázka „len cezhraničnej“ alebo „aj vnútroštátnej“ ochrany 
údajov tak bude v praxi prekonaná; ochrana údajov na vysokej úrovni sa tak môže v plnej 
miere zachovať.

V záujme zachovania rovnováhy ochrany údajov ako základného práva v tejto oblasti, je na 
druhej strane potrebné posilniť práva jednotlivca a jasne tieto práva stanoviť v smernici. Je 
potrebné určiť zásady transparentnosti a kontroly, ktoré však nemôžu byť v rozpore s 
ochranou a trestným konaním.

Aby bola zaistená rovnováha medzi zachovaním výlučného práva na použitie sily, zárukami 
verejnej bezpečnosti a poriadku a fyzickou integritou jednotlivca na jednej strane a právom na 
ochranu údajov na druhej strane, považuje spravodajca za nevyhnutné vykonať tieto zmeny:

Kapitola I

- Do oblasti pôsobnosti bude začlenená ochrana (článok 1)

- Členským štátom sa vyslovene povolí, aby stanovili prísnejšie normy (článok 1). 
Cieľom smernice nie je harmonizácia, ale stanovenie minimálnych štandardov.

- Oblasť pôsobnosti bude rozšírená na orgány, inštitúcie a agentúry Únie (článok 2) 

Kapitola II

- Znenie ústredného oddielu, ktorý sa týka zásad spracovania údajov, sa prispôsobuje 
všeobecnému nariadeniu o ochrane údajov. V zmysle balíčkového prístupu by mali 
byť tieto zásady vo vzájomnom súlade (článok 4).

- Článok 5 sa vypúšťa, keďže sa ním zvyšuje byrokracia a náklady členských štátov, a 
zároveň tam chýbajú ustanovenia o právnych následkoch.

- Zásada účelu spracovania údajov je dôležitou zásadou práva na ochranu údajov. 
Články 6 a 7 sú dôkladne prepracované a rozšírené o znenie rámcového rozhodnutia 
2008/977/SVV (tu: článok 8 (vecná správnosť), článok 3 (zásada účelu) a článok 13 
(účel, pokiaľ ide o údaje z iných štátov EÚ).

Kapitola III:
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Zmeny v kapitole III sa zameriavajú na nutnosť osobnej dotknutosti a osobných, konkrétnych 
dopytov týkajúcich sa uchovávania informácií. 

- Možnosť obmedziť právo na prístup k informáciám (článok 12) je limitovaná na 
jednotlivé prípady na základe prieskumu, čím dochádza k posilneniu práv jednotlivca. 

- Právo na informácie, ak sa o nich nežiadalo, sa v okamžiku zberu údajov obmedzuje v 
prospech právnej úpravy členských štátov.

- Právo na vymazanie a opravu sa preformulovalo a posilnilo. Zároveň sa však 
zavádzajú výnimky z práva na výmaz , ako je napr. právna povinnosť uchovávať 
údaje.

Kapitola IV

- Článok 20 Spoloční prevádzkovatelia sa vypúšťa, keďže znižuje úroveň ochrany 
údajov. Vo vzťahu navonok by sa mala v záujme dotknutej osoby zachovať spoločná 
zodpovednosť. 

- Článok 23 Dokumentácia sa v nadväznosti na článok 10 rámcového rozhodnutia 
2008/977/SVV sprísňuje. Nadväzne sa vypúšťa článok 24 Uchovávanie záznamov.

- Článok 27 Bezpečnosť údajov sa prispôsobuje zneniu článku 22 rámcového 
rozhodnutia.

- Na základe článku 23 rámcového rozhodnutia 2008/977/SVV sa ako nový článok 28a 
vkladá Konzultácia vopred/Posúdenie z hľadiska vplyvu na súkromie.

- Prípady narušenia bezpečnosti sú naďalej hlásené výhradne orgánu dohľadu, nie 
subjektom údajov (články 28 a 29).

Kapitola V

- Článok 35b preberá ustanovenia článku 13 rámcového rozhodnutia a obsahuje 
zvláštnu úpravu spracovávania údajov, ktoré pochádzajú z iných členských štátov.

- Článok 36 sa preformuluje; V prísne vymedzených konkrétnych prípadoch musí byť 
prenos údajov tretím štátom možný napriek negatívnym rozhodnutiam o primeranosti 
v čo najprísnejších podmienkach, aby sa zabezpečila ochrana hodnôt, ako je život.

Kapitola VIII
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- Právo združenia na podávanie sťažností, ktoré upravuje článok 50, sa vypúšťa. 
Podmienka osobnej dotknutosti a konkrétneho prípadu musia byť rozhodujúce pre 
podanie sťažnosti.

Delegované a vykonávacie akty

- Tu je potrebné prepracovať návrh Komisie v tom zmysle, aby pre vydávanie 
delegovaných a vykonávacích aktov platili jednotné predpisy a nedochádzalo k 
presunu právomocí. Podobne ako pri plánovaných zmenách návrhu všeobecného 
nariadenia o ochrane údajov (COM(2012)011) sú tu uprednostňované právne akty s 
prenesenou právomocou alebo sa rozhodnutie presúva na úroveň členských štátov.

Mimozmluvná zodpovednosť

- Môže sa stať, že Európska komisia prijme chybné rozhodnutie týkajúce sa 
primeranosti úrovne ochrany údajov v tretích krajinách alebo medzinárodných 
organizáciách, a vznikne tak škoda. Tento prípad by mal byť v smernici spomenutý. 

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, 
aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1
Návrh smernice
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) V záujme zabezpečenia účinnej 
justičnej spolupráce v trestných veciach a 
policajnej spolupráce je kľúčové zaistiť 
súdržnú ochranu osobných údajov 
fyzických osôb na vysokej úrovni a uľahčiť 
výmenu osobných údajov medzi 
príslušnými orgánmi. Na dosiahnutie tohto 
cieľa musí byť úroveň ochrany práv a 
slobôd fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov príslušnými orgánmi na 
účely predchádzania trestným činom, ich 
vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania 

(7) V záujme zabezpečenia účinnej 
justičnej spolupráce v trestných veciach a 
policajnej spolupráce je kľúčové zaistiť 
súdržnú ochranu osobných údajov 
fyzických osôb na vysokej úrovni a uľahčiť 
výmenu osobných údajov medzi 
príslušnými orgánmi. Na dosiahnutie tohto 
cieľa sa musí vo všetkých štátoch pri 
každom spracúvaní osobných údajov 
príslušnými orgánmi na účely 
predchádzania trestným činom, ich 
vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania 
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alebo na účely výkonu trestných sankcií 
rovnocenná vo všetkých členských 
štátoch. Účinná ochrana osobných údajov 
v rámci Únie si vyžaduje posilnenie práv 
dotknutých osôb a povinností tých, ktorí 
osobné údaje spracúvajú, no vyžaduje si 
aj zodpovedajúce právomoci na 
monitorovanie a zabezpečenie súladu s 
pravidlami ochrany osobných údajov 
v členských štátoch.

alebo na účely výkonu trestných sankcií 
zaručiť dodržiavanie minimálnych 
noriem.

Pozmeňujúci návrh 2
Návrh smernice
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Ochrana fyzických osôb by mala byť 
technologicky neutrálna a nemala by 
závisieť od použitých techník, pretože v 
opačnom prípade by hrozilo veľké riziko 
obchádzania predpisov. Ochrana fyzických 
osôb by sa mala vzťahovať na spracúvanie
osobných údajov automatizovanými 
prostriedkami, ako aj na ručné spracúvanie, 
ak sú údaje uvedené v informačnom 
systéme alebo do neho majú byť zahrnuté. 
Súbory alebo komplexy súborov, ako aj ich 
titulné strany, ktoré nie sú štruktúrované 
podľa špecifických kritérií, by nemali 
patriť do rozsahu pôsobnosti tejto 
smernice. Táto smernica by sa nemala 
vzťahovať na spracúvanie osobných údajov 
v rámci činnosti, ktorá nepatrí do rozsahu 
pôsobnosti práva Únie, najmä pokiaľ ide o 
národnú bezpečnosť, ani na údaje 
spracúvané inštitúciami, orgánmi, úradmi 
alebo agentúrami Únie, ako sú napríklad 
Europol alebo Eurojust.

(15) Ochrana fyzických osôb by mala byť 
technologicky neutrálna a nemala by 
závisieť od použitých techník, pretože v 
opačnom prípade by hrozilo veľké riziko 
obchádzania predpisov. Ochrana fyzických 
osôb by sa mala vzťahovať na spracúvanie 
osobných údajov automatizovanými 
prostriedkami, ako aj na ručné spracúvanie, 
ak sú údaje uvedené v informačnom 
systéme alebo do neho majú byť zahrnuté. 
Súbory alebo komplexy súborov, ako aj ich 
titulné strany, ktoré nie sú štruktúrované 
podľa špecifických kritérií, by nemali 
patriť do rozsahu pôsobnosti tejto 
smernice. Táto smernica by sa nemala 
vzťahovať na spracúvanie osobných údajov 
v rámci činnosti, ktorá nepatrí do rozsahu 
pôsobnosti práva Únie, najmä pokiaľ ide o 
národnú bezpečnosť.

Pozmeňujúci návrh 3
Návrh smernice
Odôvodnenie 16
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Zásady ochrany údajov by sa mali 
uplatňovať na všetky informácie týkajúce 
sa identifikovanej alebo identifikovateľnej 
fyzickej osoby. Na určenie toho, či je 
fyzická osoba identifikovateľná, by sa mali 
brať do úvahy všetky prostriedky, 
u ktorých je primeraná pravdepodobnosť, 
že ich využije prevádzkovateľ alebo 
ľubovoľná iná osoba na identifikáciu 
príslušnej osoby. Zásady ochrany údajov 
by sa nemali uplatňovať na anonymizované 
údaje tak, že dotknutá osoba už nie je 
identifikovateľná.

(16) Zásady ochrany údajov by sa mali 
uplatňovať na všetky informácie týkajúce 
sa identifikovanej alebo identifikovateľnej 
fyzickej osoby. Na určenie toho, či je 
fyzická osoba identifikovateľná, by sa mali 
brať do úvahy všetky prostriedky, 
u ktorých je primeraná pravdepodobnosť, 
že ich využije prevádzkovateľ alebo 
ľubovoľná iná osoba, ktorá s 
prevádzkovateľom spolupracuje, na 
identifikáciu príslušnej osoby. Zásady 
ochrany údajov by sa nemali uplatňovať na 
anonymizované údaje tak, že dotknutá 
osoba už nie je identifikovateľná.

Pozmeňujúci návrh 4
Návrh smernice
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) K spracúvaniu osobných údajov v 
oblasti justičnej spolupráce v trestných 
veciach a v oblasti policajnej spolupráce 
neodmysliteľne patrí spracúvanie 
osobných údajov, ktoré sa týkajú rôznych 
kategórií dotknutých osôb. Preto by sa 
malo v čo najväčšom možnom rozsahu 
jasne rozlišovať medzi osobnými údajmi 
rôznych kategórií dotknutých osôb, ako sú 
podozrivé osoby, osoby odsúdené za 
spáchanie trestného činu, obete a tretie 
strany, ako sú svedkovia, osoby 
disponujúce relevantnými informáciami 
alebo kontaktné osoby a spoločníci 
podozrivých osôb alebo odsúdených 
páchateľov trestných činov.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 5
Návrh smernice
Odôvodnenie 24
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24) Osobné údaje by sa mali v čo 
najväčšom rozsahu rozlišovať podľa 
stupňa ich presnosti a spoľahlivosti. Mali 
by sa rozlišovať fakty od osobných 
hodnotení, aby sa zabezpečila ochrana 
fyzických osôb aj kvalita a spoľahlivosť 
informácií, ktoré príslušné orgány 
spracúvajú.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 6
Návrh smernice
Odôvodnenie 43

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(43) Pri stanovení podrobných pravidiel 
týkajúcich sa formátu a postupov 
uplatňovaných pri oznamovaní porušenia 
ochrany osobných údajov by sa mali 
náležitým spôsobom zvážiť okolnosti, za 
ktorých k porušeniu došlo, vrátane toho, 
či osobné údaje boli alebo neboli 
chránené zodpovedajúcimi opatreniami 
technickej ochrany, ktoré účinným 
spôsobom obmedzujú pravdepodobnosť 
zneužitia. Okrem toho by takého pravidlá 
a postupy mali zohľadňovať oprávnené 
záujmy príslušných orgánov v tých 
prípadoch, keď by skoré sprístupnenie 
mohlo zbytočne skomplikovať 
vyšetrovanie okolností porušenia ochrany 
osobných údajov.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 7
Návrh smernice
Odôvodnenie 45

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(45) Členské štáty by mali zabezpečiť, aby 
sa prenos do tretej krajiny uskutočnil len 
vtedy, ak je to potrebné na predchádzanie 
trestným činom, ich vyšetrovanie, 

(45) Členské štáty by mali zabezpečiť, aby 
sa prenos do tretej krajiny uskutočnil len 
vtedy, ak je to potrebné na predchádzanie 
trestným činom, ich vyšetrovanie, 
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odhaľovanie alebo stíhanie alebo na účely 
výkonu trestných sankcií, pričom 
prevádzkovateľ v tretej krajine alebo 
medzinárodná organizácia je príslušným 
orgánom v zmysle tejto smernice. Prenos 
sa môže uskutočniť v prípade, že Komisia 
rozhodla, že tretia krajina alebo 
predmetná medzinárodná organizácia 
zabezpečujú primeranú úroveň ochrany, 
alebo keď boli prijaté náležité záruky.

odhaľovanie alebo stíhanie alebo na účely 
výkonu trestných sankcií, pričom 
prevádzkovateľ v tretej krajine alebo 
medzinárodná organizácia je príslušným 
orgánom v zmysle tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh 8
Návrh smernice
Odôvodnenie 55

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(55) Hoci sa táto smernica vzťahuje aj na 
činnosti vnútroštátnych súdov, právomoc 
dozorných orgánov by sa nemala týkať 
spracúvania osobných údajov, ku ktorému 
dochádza, keď súdne orgány plnia svoje 
súdne funkcie, aby sa zaručila nezávislosť 
sudcov pri výkone ich justičných úloh. 
Táto výnimka by sa mala obmedzovať len 
na skutočné súdne činnosti v rámci 
súdnych prípadov a nemala by sa 
uplatňovať na činnosti, do ktorých môžu 
byť sudcovia zapojení v súlade 
s vnútroštátnym právom.

(55) Hoci sa táto smernica vzťahuje aj na 
činnosti vnútroštátnych súdov, právomoc 
dozorných orgánov by sa nemala týkať 
spracúvania osobných údajov, ku ktorému 
dochádza, keď súdne orgány plnia svoje 
súdne funkcie, aby sa zaručila nezávislosť 
sudcov pri výkone ich justičných úloh.

Pozmeňujúci návrh 9
Návrh smernice
Odôvodnenie 70

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(70) Keďže ciele tejto smernice, a to 
najmä ochranu základných práv a slobôd 
fyzických osôb a predovšetkým ich práva 
na ochranu osobných údajov, ako aj 
zabezpečenie voľnej výmeny osobných 
údajov medzi príslušnými orgánmi v 
rámci Únie, nemôžu uspokojivo 
dosiahnuť samotné členské štáty a je 

vypúšťa sa
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preto možné z dôvodu rozsahu alebo 
účinkov týchto opatrení tieto ciele lepšie 
dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia 
prijať opatrenia v súlade so zásadou 
subsidiarity vymedzenou v článku 5 
Zmluvy o Európskej únii. V súlade so 
zásadou proporcionality podľa uvedeného 
článku táto smernica neprekračuje rámec 
nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

Pozmeňujúci návrh 10
Návrh smernice
Odôvodnenie 73

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(73) S cieľom zabezpečiť komplexnú 
a súdržnú ochranu osobných údajov 
v Únii, by sa mali v súlade s touto 
smernicou zmeniť a doplniť 
medzinárodné zmluvy uzatvorené
členskými štátmi pred nadobudnutím 
účinnosti tejto smernice.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 11
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Touto smernicou sa stanovujú pravidlá 
ochrany fyzických osôb so zreteľom 
na spracovanie osobných údajov 
príslušnými orgánmi na účely 
predchádzania trestným činom, ich
vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania 
alebo na účely výkonu trestných sankcií.

1. Touto smernicou sa stanovujú pravidlá 
ochrany fyzických osôb so zreteľom 
na spracovanie osobných údajov 
príslušnými orgánmi na účely 
predchádzania nebezpečenstvám,
vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania 
trestných činov, ako aj na účely výkonu 
trestných sankcií.

Odôvodnenie

Pri policajnom zamedzení nebezpečenstvu dochádza k ťažkostiam, čo sa týka vymedzenia 
rozsahu pôsobnosti smernice a nariadenia. Ak odvrátené nebezpečenstvo nie je trestne 
postihnuteľné, a teda polícia nezamedzila žiadnemu trestnému činu v zmysle článku 1. ods. 1 
návrhu smernice, nie je táto smernica uplatniteľná (napríklad: údaje týkajúce sa nezvestných 
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osôb, samovrahov). Ustanovenia všeobecného nariadenia o ochrane údajov sa na zamedzenie 
nebezpečenstvám vôbec nehodia.

Pozmeňujúci návrh 12
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty v súlade s touto 
smernicou:

2. Minimálne požiadavky stanovené touto 
smernicou nebránia členským štátom v 
tom, aby ponechali alebo zaviedli pravidlá 
ochrany osobných údajov, ktoré zaručujú 
vyššiu úroveň ochrany.

Odôvodnenie

Cieľom smernice by malo byť vytvorenie celoeurópskej minimálnej normy v oblasti ochrany, 
a nie nahradenie existujúcich vnútroštátnych právnych predpisov. Z tohto dôvodu musí byť 
členským štátom jasne povolené prijať prísnejšie pravidlá.

Pozmeňujúci návrh 13
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) zabezpečia, aby výmena osobných 
údajov medzi príslušnými orgánmi v 
rámci Únie nebola obmedzená ani 
zakázaná z dôvodov súvisiacich s 
ochranou fyzických osôb so zreteľom na 
spracovanie osobných údajov.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 14
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) inštitúciami, orgánmi, úradmi a 
agentúrami Únie.

vypúšťa sa
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Odôvodnenie

Táto smernica by sa mala vzťahovať aj na orgány a inštitúcie EÚ.

Pozmeňujúci návrh 15
Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) „dotknutá osoba“ je určená fyzická 
osoba alebo fyzická osoba, ktorú možno 
určiť priamo alebo nepriamo, najmä 
odkazom na identifikačné číslo, 
lokalizačné údaje, on-line identifikátor 
alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, 
ktoré tvoria fyzickú, fyziologickú, 
psychickú, genetickú, mentálnu, 
ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu 
identitu tejto osoby a to spôsobmi, 
o ktorých možno odôvodnene 
predpokladať, že ich prevádzkovateľ alebo 
akákoľvek iná fyzická alebo právnická 
osoba používajú;

(1) „dotknutá osoba“ je určená fyzická 
osoba alebo fyzická osoba, ktorú možno 
určiť priamo alebo nepriamo, najmä 
odkazom na identifikačné číslo, 
lokalizačné údaje, on-line identifikátor 
alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, 
ktoré tvoria fyzickú, fyziologickú, 
psychickú, genetickú, mentálnu, 
ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu 
identitu tejto osoby a to spôsobmi, 
o ktorých možno odôvodnene 
predpokladať, že ich prevádzkovateľ alebo 
akákoľvek iná fyzická alebo právnická 
osoba, ktorá s prevádzkovateľom 
spolupracuje, používajú;

Pozmeňujúci návrh 16
Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – bod 9a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9a) „súhlas dotknutej osoby“ je 
akýkoľvek slobodný, konkrétny, 
informovaný a výslovný prejav vôle danej 
osoby, ktorým dotknutá osoba buď 
formou vyhlásenia alebo iného 
jednoznačného potvrdzujúceho úkonu 
prejaví svoj súhlas so spracovaním svojich 
osobných údajov;

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhom sa zavádza užšie chápanie súhlasu dotknutej 
osoby. Hoci si občania a štát nemôžu byť v zásade rovní, môže takýto súhlas slúžiť v 
konkrétnych prípadoch ako ospravedlňujúci dôvod, napríklad pri hromadných testoch DNA.
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Pozmeňujúci návrh 17
Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – bod 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) „príslušné orgány“ sú akékoľvek 
verejné orgány príslušné na účely 
predchádzania trestným činom, ich
vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania 
alebo na účely výkonu trestných sankcií.

(14) ) „príslušné orgány“ sú akékoľvek 
verejné orgány príslušné na účely 
predchádzania nebezpečenstvám,
vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania 
trestných činov alebo na účely výkonu 
trestných sankcií vrátane inštitúcií, 
orgánov, úradov a agentúr Európskej 
únie.

Pozmeňujúci návrh 18
Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) spracúvané spravodlivo a zákonne; (a) spracúvané zákonným spôsobom, 
spravodlivo a transparentne vo vzťahu 
k dotknutej osobe;

Pozmeňujúci návrh 19
Návrh smernice
Článok 4 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) primerané, relevantné a úmerné 
vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú;

(c) primerané, relevantné a obmedzené na 
nevyhnutné minimum vzhľadom na účely, 
na ktoré sa spracúvajú; musia sa 
spracovať iba vtedy, keď na príslušný 
účel nestačí anonymizované spracúvanie 
a len dovtedy, pokiaľ dané účely nemožno 
dosiahnuť spracovaním informácií, ktoré 
nezahŕňajú osobné údaje;
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Pozmeňujúci návrh 20
Návrh smernice
Článok 4 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(e) udržiavané vo forme, ktorá umožňuje 
identifikáciu dotknutých osôb najviac 
po dobu, ktorá je potrebná na účely, na 
ktoré boli osobné údaje zhromaždené;

(e) udržiavané vo forme, ktorá umožňuje 
identifikáciu dotknutých osôb, ale najviac 
po dobu, ktorá je potrebná na účely, na 
ktoré sa osobné údaje spracúvajú;

Odôvodnenie

Zmena a doplnenie upravujú smernicu podľa znenia nariadenia o ochrane údajov. Keďže ide 
o balík reforiem, mali by v prípade oboch právnych aktov platiť rovnaké zásady spracúvania 
údajov.

Pozmeňujúci návrh 21
Návrh smernice
Článok 4 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(f) spracúvané v rámci okruhu povinností 
a zodpovednosti prevádzkovateľa, ktorý 
zabezpečí súlad s ustanoveniami prijatými 
podľa tejto smernice.

(f) spracúvané a používané len 
oprávnenými osobami z príslušných 
orgánov v rámci vykonávania ich funkcie.

Pozmeňujúci návrh 22
Návrh smernice

Článok 4 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(f) spracúvané v rámci okruhu povinností a 
zodpovednosti prevádzkovateľa, ktorý 
zabezpečí súlad s ustanoveniami prijatými 
podľa tejto smernice.

(f) spracúvané v rámci okruhu povinností a 
zodpovednosti prevádzkovateľa, ktorý 
zabezpečí a preukáže súlad s 
ustanoveniami prijatými podľa tejto 
smernice.

Pozmeňujúci návrh 23
Návrh smernice

Článok 5 – odsek 1a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Členské štáty môžu v najväčšej možnej 
miere stanoviť osobitné pravidlá týkajúce 
sa kategorizácie údajov vrátane 
príslušných následkov, pričom zohľadnia 
rôzne účely, na ktoré sa údaje získavajú 
vrátane podmienok zhromažďovania 
údajov, lehotu na ich uchovávanie, možné 
obmedzenie práv na prístup pre dotknuté 
osoby a informácie o možnosti prístupu 
k údajom zo strany príslušných orgánov.

Pozmeňujúci návrh 24
Návrh smernice
Článok 6 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Rozdielne stupne presnosti a spoľahlivosti 
osobných údajov

Presnosť údajov

Pozmeňujúci návrh 25
Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby sa v 
najväčšej možnej miere rozlišovalo medzi 
rôznymi kategóriami spracúvaných 
osobných údajov podľa stupňa ich 
presnosti a spoľahlivosti.

1. Príslušné orgány zabezpečia, aby 
osobné údaje boli v najväčšej možnej 
miere presné, úplné a v prípade potreby 
aktuálne.

Pozmeňujúci návrh 26
Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2 a odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty zabezpečia, aby sa v 
najväčšej možnej miere rozlišovalo medzi 
osobnými údajmi založenými na faktoch a 

2. Príslušné orgány zabezpečia, aby sa 
neprenášali ani nesprístupňovali osobné 
údaje, ktoré sú nepresné, neúplné alebo 
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osobnými údajmi založenými na osobných 
hodnoteniach.

už neaktuálne. Na tento účel príslušné 
orgány, pokiaľ je to uskutočniteľné, 
overujú pred prenosom alebo poskytnutím 
osobných údajov ich kvalitu. Ak je to 
možné, pri každom prenose údajov sa 
doplnia dostupné informácie, ktoré 
prijímajúcemu členskému štátu umožnia 
posúdiť stupeň presnosti, úplnosti, 
aktuálnosti a spoľahlivosti. Ak došlo k 
prenosu údajov bez požiadania, 
prijímajúci orgán bezodkladne overí, či sú 
tieto údaje potrebné na účel, na ktorý boli 
prenesené. 
2a. Ak sa zistí, že došlo k prenosu 
nepresných údajov alebo k nezákonnému 
prenosu údajov, musí sa to bezodkladne 
oznámiť príjemcovi. Príjemca je povinný 
tieto údaje bezodkladne opraviť podľa 
ods. 1 a článku 15 alebo vymazať podľa 
článku 16.

Odôvodnenie

Návrh textu vychádza z článku 8 rámcového rozhodnutia 2008/977/SVV a stanovuje zákaz 
prenosu nepresných údajov.

Pozmeňujúci návrh 27
Návrh smernice
Článok 7a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 7a
Zákonnosť spracovania; obmedzenie 

účelu
1. Spracovanie osobných údajov je 
zákonné iba vtedy a do takej miery, ak sa 
vykonáva pri dodržiavaní týchto zásad:
2. Príslušné orgány môžu zhromažďovať 
osobné údaje len na špecifikované, 
explicitné a legitímne účely v rámci 
svojich úloh. Legitímne účely slúžia 
najmä na zhromažďovanie údajov s 
cieľom
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(a) plnenie úloh príslušného orgánu na 
základe zákona a na účely stanovené 
v článku 1 ods. 1, alebo
(b) na splnenie zákonnej povinnosti 
prevádzkovateľa, alebo
(c) chrániť záujmy dotknutej osoby, ktoré 
si vyžadujú ochranu; alebo
(d) chrániť oprávnené záujmy inej osoby s 
výnimkou prípadu, keď záujmy dotknutej 
osoby, ktoré si vyžadujú ochranu, zjavne 
prevažujú nad záujmom o vylúčenie 
spracovania;
(e) zabrániť ohrozeniu verejnej 
bezpečnosti.
3. Spracúvanie osobných údajov musí 
zodpovedať účelom, na ktoré sa osobné 
údaje zhromažďujú. Ďalšie spracúvanie 
na iný účel je povolené:
(a) ak slúži na legitímne účely (odsek 2);
(b) ak je na tento iný účel nevyhnutné;
(c) ak nie je nezlučiteľné s účelmi, na 
ktoré sa údaje zhromaždili.
4. Odchylne od odseku 3 sa osobné údaje 
môžu ďalej spracúvať na historické, 
štatistické alebo vedecké účely pod 
podmienkou, že členské štáty ustanovia 
náležité záruky, ako napríklad 
anonymizáciu údajov.

Pozmeňujúci návrh 28
Návrh smernice
Článok 7b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 7b
Osobitosti týkajúce sa osobných údajov z 

iných členských štátov
Pokiaľ ide o osobné údaje, ktoré prenáša 
alebo poskytuje príslušný orgán iného 
členského štátu, treba okrem všeobecných 
zásad spracúvania údajov dodržiavať tieto 
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zásady:
1. Osobné údaje sa môžu preniesť 
súkromným subjektom len vtedy, ak
(a) príslušný orgán členského štátu, od 
ktorého sa údaje získali, súhlasil s ich 
prenosom v súlade so svojimi 
vnútroštátnymi právnymi predpismi;
(b) prenosu nebránia žiadne legitímne 
konkrétne záujmy dotknutej osoby ako aj
(c) v konkrétnych prípadoch je pre 
príslušný orgán, ktorý údaje súkromnému 
subjektu prenáša, prenos nevyhnutný v 
záujme:
(i) splnenia úlohy, ktorá mu bola uložená 
na základe práva;
(ii) predchádzania trestným činom, ich 
vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania 
alebo výkonu trestných sankcií;
(iii) predchádzania bezprostrednému a 
vážnemu ohrozeniu verejnej bezpečnosti 
alebo
(iv) predchádzania vážnemu porušeniu 
práv fyzických osôb.
Príslušný orgán, ktorý údaje súkromnému 
subjektu prenáša, uvedený subjekt 
oboznámi s účelmi, na ktoré sa údaje 
môžu výlučne využiť.
2. Okrem účelov, na ktoré sa osobné údaje 
preniesli alebo poskytli, sa tieto osobné 
údaje môžu v súlade s požiadavkami 
stanovenými v článku 7 ods. 3 ďalej 
spracúvať len na tieto ďalšie účely:
(a) predchádzanie trestným činom, ich 
vyšetrovanie, odhaľovanie alebo stíhanie 
alebo výkon trestných sankcií iných, ako 
sú tie, kvôli ktorým sa preniesli alebo 
poskytli;
(b) iné súdne a správne konanie priamo 
súvisiace s predchádzaním trestným 
činom, ich vyšetrovaním, odhaľovaním 
alebo stíhaním alebo s výkonom trestných 
sankcií;
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(c) predchádzanie bezprostrednému a 
vážnemu ohrozeniu verejnej bezpečnosti; 
alebo
(d) akýkoľvek iný účel len s 
predchádzajúcim súhlasom členského 
štátu, ktorý uskutočňuje prenos, alebo so 
súhlasom dotknutej osoby poskytnutým v 
súlade s vnútroštátnymi právnymi 
predpismi.
Uplatňovanie článku 7 ods. 4 zostáva 
nedotknuté.
3. Ak sa podľa právnych predpisov 
členského štátu, ktorý uskutočňuje 
prenos, na výmenu údajov medzi 
príslušnými orgánmi v rámci tohto 
členského štátu vzťahujú za určitých 
okolností osobitné obmedzenia 
spracúvania, orgán, ktorý uskutočňuje 
prenos, informuje o týchto obmedzeniach 
príjemcu. Príjemca zabezpečí, aby sa tieto 
obmedzenia spracúvania dodržiavali.

Odôvodnenie

Úpravou tohto článku sa prevzali pravidlá stanovené v článku 13 rámcového rozhodnutia 
2008/977/SVV, ktoré sa týkajú zaobchádzania s údajmi, ktoré pochádzajú z iných členských 
štátov, a zaručila sa osobitná ochrana týchto údajov. Článok 7a slúži zároveň na ochranu 
členského štátu, z ktorého pochádzajú údaje, čím v prípade výmeny údajov v rámci Únie 
zaisťuje potrebnú dôveru v to, že prijímajúci štát nebude prenášané údaje svojvoľne ďalej 
spracúvať.

Pozmeňujúci návrh 29
Návrh smernice
Článok 7c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 7c
Stanovenie lehôt pre vymazanie a 

preskúmanie
Pre vymazanie osobných údajov alebo 
pravidelné preskúmanie potreby uloženia 
údajov sa stanovia primerané lehoty. 
Dodržiavanie týchto lehôt sa zabezpečí 
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procesnými opatreniami.

Odôvodnenie

Znenie je doslovne prevzaté z článku 5 rámcového rozhodnutia 2008/977/SVV.

Pozmeňujúci návrh 30
Návrh smernice
Článok 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zakážu spracúvanie 
osobných údajov odhaľujúcich rasový 
alebo etnický pôvod, politické názory, 
náboženstvo alebo vieru a členstvo 
v odboroch, ako aj spracúvanie 
genetických údajov alebo údajov
týkajúcich sa zdravia či sexuálneho života.

Spracúvanie osobných údajov 
odhaľujúcich rasový alebo etnický pôvod, 
politické názory, náboženské alebo
filozofické presvedčenie, členstvo 
v odboroch, ako aj spracúvanie údajov 
týkajúcich sa zdravia či sexuálneho života, 
je povolené len vtedy, keď

2. Odsek 1 sa neuplatňuje, ak:
(a) spracúvanie je povolené zákonom 
stanovujúcim náležité záruky, 

(a) spracúvanie je nevyhnutné a povolené 
zákonom stanovujúcim náležité záruky or

(b) spracúvanie je nevyhnutné na ochranu 
zásadných záujmov dotknutej osoby či inej 
osoby, 

(Netýka sa slovenskej verzie.)

(c) spracúvanie sa týka údajov, ktoré 
preukázateľne zverejnila dotknutá osoba.

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Odôvodnenie

Znenie článku bolo upravené podľa článku 6 rámcového rozhodnutia 2008/977/SVV. Aj keď 
sa svojou systematickosťou odchyľuje od zásady zákazu ustanoveného v smernici, zostáva 
spracúvanie citlivých údajov povolené, tak ako predtým, len na základe prísnych podmienok. 
Vzhľadom na veľký význam stôp DNA ako dôkazného materiálu sa vypúšťa principiálny zákaz 
spracúvania genetických údajov, ktorý Komisia nedávno zaviedla.

Pozmeňujúci návrh 31
Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty stanovia, že opatrenia, 
ktoré majú pre dotknutú osobu nepriaznivé 

1. Opatrenia, ktoré majú pre dotknutú 
osobu nepriaznivé právne účinky alebo 
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právne účinky alebo významné dôsledky a 
ktoré sú založené výlučne 
na automatizovanom spracúvaní osobných 
údajov na účely hodnotenia určitých 
osobných aspektov týkajúcich sa tejto 
dotknutej osoby, sa zakazujú, ak nie sú 
povolené zákonom, v ktorom sa zároveň 
stanovujú opatrenia na zabezpečenie 
oprávnených záujmov dotknutej osoby.

významné dôsledky a ktoré sú založené 
výlučne na automatizovanom spracúvaní 
osobných údajov na účely hodnotenia 
určitých osobných aspektov týkajúcich sa 
tejto dotknutej osoby, sú povolené, len ak 
to povoľuje zákon, v ktorom sa zároveň 
stanovujú opatrenia na zabezpečenie 
oprávnených záujmov dotknutej osoby.

Odôvodnenie

Úprava tohto článku sa opiera o znenie článku 7 rámcového rozhodnutia 2008/977/SVV. 
Profilovanie ostáva naďalej povolené len na základe prísnych podmienok, hoci sa ustupuje od 
zásady zákazu.

Pozmeňujúci návrh 32
Návrh smernice
Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Automatizované spracovanie osobných 
údajov na účely hodnotenia určitých 
osobných aspektov týkajúcich sa 
dotknutej osoby nesmie byť založené 
výlučne na osobitných kategóriách 
osobných údajov uvedených v článku 8.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Odsek 2 nabáda k príliš rozsiahlemu profilovaniu a dal by sa ľahko obísť.

Pozmeňujúci návrh 33
Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty stanovia, že 
prevádzkovateľ má povinnosť podniknúť 
všetky primerané kroky, aby mal 
transparentné a ľahko dostupné pravidlá 
týkajúce sa spracovania osobných údajov a 
uplatňovania práv dotknutých osôb.

1. Členské štáty stanovia, že 
prevádzkovateľ má povinnosť podniknúť 
náležité a primerané kroky, aby mal 
transparentné a ľahko dostupné pravidlá 
týkajúce sa spracovania osobných údajov a 
uplatňovania práv dotknutých osôb.
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Pozmeňujúci návrh 34
Návrh smernice
Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty stanovia, že 
prevádzkovateľ poskytuje všetky 
informácie a uskutočňuje komunikáciu v 
súvislosti so spracovaním osobných údajov 
vo vzťahu k dotknutej osobe v 
zrozumiteľnej forme, pričom používa 
jasný a jednoduchý jazyk.

2. Členské štáty stanovia, že 
prevádzkovateľ poskytuje všetky 
informácie a uskutočňuje komunikáciu v 
súvislosti so spracovaním osobných údajov 
vo vzťahu k dotknutej osobe v čo možno 
najzrozumiteľnejšej forme, pričom 
používa jasný a jednoduchý jazyk.

Pozmeňujúci návrh 35
Návrh smernice
Článok 10 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Členské štáty stanovia, že 
prevádzkovateľ má povinnosť informovať 
bez zbytočného odkladu dotknutú osobu o 
krokoch, ktoré podnikol v nadväznosti na 
jej žiadosť.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 36
Návrh smernice

Článok 12 – odsek 1 – písmeno a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) všetky osobné údaje, ktoré sa 
spracúvajú, a všetky dostupné informácie, 
pokiaľ ide o ich zdroj;

Pozmeňujúci návrh 37
Návrh smernice

Článok 12 – odsek 1 – písmeno g
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(g) informácia o osobných údajoch, ktoré 
sa spracúvajú, a o akýchkoľvek 
dostupných informáciách pokiaľ ide o ich 
zdroj.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Súvisí to s hlavnými právami dotknutej osoby a malo by sa to uvádzať v úvode výpočtu.

Pozmeňujúci návrh 38
Návrh smernice
Článok 13 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty môžu prijať právne 
opatrenia, ktorými sa úplne alebo čiastočne 
obmedzuje právo dotknutej osoby na 
prístup v takom rozsahu a tak dlho, ako 
toto čiastočné či úplné obmedzenie s 
náležitým zreteľom na oprávnené záujmy 
príslušnej osoby predstavuje nevyhnutné a 
primerané opatrenie v demokratickej 
spoločnosti s cieľom zaručiť:

1. Členské štáty môžu prijať právne 
opatrenia, ktorými sa v konkrétnych 
prípadoch úplne alebo čiastočne 
obmedzuje právo dotknutej osoby na 
prístup v takom rozsahu a tak dlho, ako 
toto čiastočné či úplné obmedzenie s 
náležitým zreteľom na oprávnené záujmy 
príslušnej osoby predstavuje nevyhnutné a 
primerané opatrenie v demokratickej 
spoločnosti s cieľom zaručiť:

Pozmeňujúci návrh 39
Návrh smernice
Článok 13 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) aby sa zabránilo ovplyvňovaniu 
predchádzania trestným činom, ich 
vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania 
alebo výkonu trestných sankcií;

(b) aby sa zabránilo ovplyvňovaniu 
predchádzania nebezpečenstvám,
vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania 
trestných činov alebo výkonu trestných 
sankcií;

Pozmeňujúci návrh 40
Návrh smernice
Článok 13 – odsek 1 – písmeno e
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(e) ochranu práv a slobôd iných. (e) ochranu dotknutej osoby alebo práv a 
slobôd iných.

Pozmeňujúci návrh 41
Návrh smernice
Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty môžu zákonom stanoviť, 
na ktoré kategórie spracúvania údajov sa 
môžu úplne alebo čiastočne vzťahovať 
výnimky podľa odseku 1.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Poskytnutie prístupu musí naďalej závisieť od konkrétnych prípadov.

Pozmeňujúci návrh 42
Návrh smernice
Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty stanovia, že dotknutá 
osoba má právo, a to najmä v prípadoch 
uvedených v článku 13, žiadať, aby 
dozorný orgán preveril zákonnosť 
spracovania.

1. Členské štáty stanovia, že dotknutá 
osoba má právo v medziach článkov 12 a 
13 žiadať, aby dozorný orgán preveril 
zákonnosť spracovania.

Pozmeňujúci návrh 43
Návrh smernice
Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty stanovia, že 
prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu 
o jej práve požadovať intervenciu 
dozorného orgánu podľa odseku 1.

2. Členské štáty stanovia, že 
prevádzkovateľ na požiadanie informuje 
dotknutú osobu o jej práve požadovať 
intervenciu dozorného orgánu podľa 
odseku 1.



PE502.007v02-00 26/55 AD\933622SK.doc

SK

Pozmeňujúci návrh 44
Návrh smernice

Článok 14 – odsek 3 – pododsek 1a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty ustanovia, či dotknutá osoba 
môže tieto práva uplatňovať priamo voči 
prevádzkovateľa alebo prostredníctvom 
príslušného dozorného orgánu.

Odôvodnenie

Zavádza sa tým systém nepriamych požiadaviek o prístup dotknutou osobou, pričom sa 
využíva znenie rámcového rozhodnutia z roku 2008.

Pozmeňujúci návrh 45
Návrh smernice
Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty stanovia, že dotknutá 
osoba má právo vymôcť od 
prevádzkovateľa opravu svojich osobných 
údajov, ktoré sú nesprávne. Dotknutá 
osoba má právo vymôcť doplnenie svojich 
neúplných osobných údajov, a to najmä 
prostredníctvom opravného vyhlásenia.

1. Členské štáty stanovia, že dotknutá 
osoba má právo požadovať opravu svojich 
osobných údajov, ktoré sú nesprávne. 
Dotknutá osoba má právo vymôcť 
doplnenie svojich neúplných osobných 
údajov, a to najmä prostredníctvom 
opravného vyhlásenia.

Pozmeňujúci návrh 46
Návrh smernice
Článok 15 – odsek 2 a odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty stanovia, že 
prevádzkovateľ písomne informuje 
dotknutú osobu o akomkoľvek zamietnutí 
opravy, dôvodoch zamietnutia a o 
možnostiach podania sťažnosti 
dozornému orgánu a uplatnenia súdnych 
prostriedkov nápravy.

2. Členské štáty stanovia, či dotknutá 
osoba môže tieto práva uplatňovať priamo 
voči prevádzkovateľovi alebo 
prostredníctvom príslušného dozorného
orgánu.
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2a. Ak dotknutá osoba vykonáva svoje 
práva priamo voči prevádzkovateľovi a ak 
prevádzkovateľ zamietne opravu alebo 
doplnenie, musí dotknutú osobu písomne 
informovať o zamietnutí opravy 
a oboznámiť ju s dôvodmi tohto 
zamietnutia, ako aj o možnostiach 
podania sťažnosti dozornému orgánu 
a uplatnenia súdnych prostriedkov 
nápravy.

Odôvodnenie

V tomto prípade by sa forma mala ponechať na členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh 47
Návrh smernice
Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty stanovia, že dotknutá 
osoba má právo vymôcť od 
prevádzkovateľa výmaz svojich osobných 
údajov, ak spracúvanie nie je v súlade s 
ustanoveniami prijatými podľa článku 4 
písm. a) až e) a článkov 7 a 8 tejto 
smernice.

1. Členské štáty stanovia, že dotknutá 
osoba má právo vymôcť od 
prevádzkovateľa výmaz svojich osobných 
údajov, ak spracúvanie nie je v súlade s 
ustanoveniami prijatými podľa článkov 4,
6, 7 a 8 tejto smernice.

Odôvodnenie

Touto zmenou sa rozširuje rozsah pôsobnosti a posilňujú práva jednotlivcov.

Pozmeňujúci návrh 48
Návrh smernice
Článok 16 – odsek 2 a odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Prevádzkovateľ uskutoční výmaz 
bezodkladne.

2. Členské štáty ustanovia, či dotknutá 
osoba môže tieto práva uplatňovať priamo 
voči prevádzkovateľa alebo 
prostredníctvom príslušného dozorného 
orgánu.

2a. Ak dotknutá osoba vykonáva svoje 
práva priamo voči prevádzkovateľovi a ak 
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prevádzkovateľ zamietne opravu alebo 
doplnenie, musí dotknutú osobu písomne 
informovať o zamietnutí opravy 
a oboznámiť ju s dôvodmi tohto 
zamietnutia, ako aj o možnostiach 
podania sťažnosti dozornému orgánu 
a uplatnenia súdnych prostriedkov 
nápravy.

Pozmeňujúci návrh 49
Návrh smernice

Článok 16 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Namiesto výmazu prevádzkovateľ 
označí osobné údaje v prípade, že:

3. Namiesto výmazu prevádzkovateľ 
obmedzí spracovanie osobných údajov v 
prípade, že:

Pozmeňujúci návrh 50
Návrh smernice
Článok 16 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) dotknutá osoba namieta proti ich 
vymazaniu a žiada namiesto toho 
obmedzenie ich použitia.

(c) výmaz by poškodil záujmy dotknutej 
osoby vyžadujúce ochranu alebo že
dotknutá osoba namieta proti ich 
vymazaniu a žiada namiesto toho 
obmedzenie ich použitia.

Pozmeňujúci návrh 51
Návrh smernice
Článok 16 – odsek 3 – písmená ca až cc (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ca) zákonná povinnosť viesť 
dokumentáciu alebo uchovávať záznamy 
bráni výmazu; v takom prípade je 
potrebné zaobchádzať s údajmi v súlade 
so zákonnou povinnosťou viesť 
dokumentáciu alebo uchovávať záznamy;
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(cb) údaje sú uchovávané len na účely 
zálohovania údajov alebo dohľadu nad 
ochranou údajov;
(cc) výmaz si z technického hľadiska 
vyžaduje neprimerané úsilie, napríklad 
z dôvodu osobitného spôsobu uloženia.

Pozmeňujúci návrh 52
Návrh smernice
Článok 16 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Obmedzené údaje sa smú použiť len v 
prípade, že sa neuskutočnil výmaz. Môžu 
sa použiť aj v prípade, že je to nevyhnutné 
na zabezpečenie dôkazov.

Odôvodnenie

Zmena objasňuje, aké právne následky má mať zablokovanie.

Pozmeňujúci návrh 53
Návrh smernice

Článok 16 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Členské štáty stanovia, že 
prevádzkovateľ písomne informuje 
dotknutú osobu o akomkoľvek zamietnutí 
výmazu či označenia spracovania, 
dôvodoch zamietnutia a o možnostiach 
podania sťažnosti dozornému orgánu a 
uplatnenia súdnych prostriedkov nápravy.

4. Členské štáty stanovia, že 
prevádzkovateľ písomne informuje 
dotknutú osobu o akomkoľvek zamietnutí 
výmazu či obmedzenia spracovania, 
dôvodoch zamietnutia a o možnostiach 
podania sťažnosti dozornému orgánu a 
uplatnenia súdnych prostriedkov nápravy.

Pozmeňujúci návrh 54
Návrh smernice
Článok 17 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty môžu stanoviť, že práva na Členské štáty môžu stanoviť, že 
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informácie, prístup, opravu, výmaz alebo 
obmedzenie spracúvania v zmysle článkov 
11 až 16 sa vykonávajú v súlade s 
vnútroštátnymi pravidlami súdneho 
konania, ak ide o osobné údaje obsiahnuté 
v súdnych rozhodnutiach či záznamoch
spracúvaných v rámci vyšetrovania 
trestných činov a trestného konania.

informácie, prístup, oprava, výmaz alebo 
obmedzenie spracúvania v zmysle  článkov 
11 až 16 sú v súlade s vnútroštátnymi 
pravidlami súdneho konania, ak ide o 
osobné údaje obsiahnuté v súdnom 
rozhodnutí či zázname, ktorý súvisí 
s vydaním súdneho rozhodnutia.

Odôvodnenie

Článok by sa ma rozšíriť tak, aby sa vzťahoval na všetky súdy, nielen na trestné konania.

Pozmeňujúci návrh 55
Návrh smernice
Článok 18 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Prevádzkovateľ zavedie mechanizmy na 
overovanie účinnosti opatrení uvedených 
v odseku 1 tohto článku. V odôvodnených 
prípadoch vykonávajú toto overovanie 
nezávislí interní alebo externí audítori.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Článok 18 ods. 3 sa vypúšťa bez nahradenia, inak hrozí zmätok, pokiaľ ide o overovanie. 
Ochranu údajov by mali dostačujúco zabezpečovať úradník pre ochranu údajov a dozorný 
orgán. Ďalší externí alebo interní overovatelia nie sú potrební, ich existencia by bola skôr 
zavádzajúca.

Pozmeňujúci návrh 56
Návrh smernice
Článok 21 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty stanovia, že ak sa operácia 
spracúvania uskutočňuje v mene 
prevádzkovateľa, prevádzkovateľ si musí 
zvoliť sprostredkovateľa, ktorý poskytuje 
dostatočné záruky, že uplatní primerané 
technické a organizačné opatrenia a 
postupy tak, aby spracovanie spĺňalo 
požiadavky ustanovení prijatých podľa 

1. Členské štáty stanovia, že ak sa operácia 
spracúvania uskutočňuje v mene 
prevádzkovateľa, prevádzkovateľ si musí 
zvoliť sprostredkovateľa, ktorý poskytuje 
dostatočné záruky,
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tejto smernice a zabezpečilo ochranu práv 
dotknutej osoby.

(a) že uplatní technické a organizačné 
opatrenia v zmysle článku 27 ods. 1,
(b) že spracovanie bude tiež spĺňať 
požiadavky ustanovení prijatých podľa 
tejto smernice a zabezpečí ochranu práv 
dotknutej osoby; ako aj
(c) že bude dodržiavať pokyny
prevádzkovateľa.

Odôvodnenie

Úprava tohto článku sa opiera o rámcové rozhodnutie 2008/977/SVV. Neexistuje žiadny 
zjavný dôvod odchýliť sa od tohto rozhodnutia. Z časti odseku 1 v texte Komisie sa stali 
písmená a) a b) v pozmeňujúcom návrhu Európskeho parlamentu.

Pozmeňujúci návrh 57
Návrh smernice
Článok 21 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty stanovia, že vykonávanie 
spracovania sprostredkovateľom sa musí 
riadiť právnym aktom, ktorý zaväzuje 
sprostredkovateľa voči prevádzkovateľovi 
a najmä stanovuje, že sprostredkovateľ 
koná len na základe pokynov 
prevádzkovateľa, najmä v prípade, keď je 
prenos osobných údajov zakázaný.

2. Vykonávanie spracovania 
sprostredkovateľom sa musí riadiť 
právnym aktom alebo písomnou zmluvou, 
ktorý (ktorá) stanovuje, že 
sprostredkovateľ koná len na základe 
pokynov prevádzkovateľa.

Odôvodnenie

Úprava tohto článku s opiera o rámcové rozhodnutie 2008/977/SVV. Neexistuje žiadny zjavný 
dôvod odchýliť sa od tohto rozhodnutia.

Pozmeňujúci návrh 58
Návrh smernice

Článok 23 – odsek 1 a odseky 1a a 1b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty stanovia, že každý 1. Všetky príslušné orgány musia viesť 
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prevádzkovateľ a sprostredkovateľ musí 
viesť dokumentáciu všetkých systémov a 
postupov spracúvania patriacich do rámca 
jeho zodpovednosti.

dokumentáciu všetkých systémov a 
postupov spracúvania patriacich do rámca 
ich zodpovednosti. 

1a. Prenos osobných údajov sa 
zaprotokoluje alebo zdokumentuje na 
účely overenia zákonnosti spracúvania 
údajov, vnútorného monitorovania a 
zabezpečenia náležitej integrity 
a bezpečnosti údajov.
1b. Protokoly a dokumentácia sa na 
požiadanie poskytnú dozornému orgánu. 
Dozorný orgán použije tieto informácie 
len na účely overenia zákonnosti 
spracovania údajov a zabezpečenia 
integrity a bezpečnosti údajov.

Odôvodnenie

Východiskom je článok 10 rámcového rozhodnutia 2008/977/SVV. Tento pozmeňujúci návrh 
vypúšťa zodpovednosti na vnútroštátnej úrovni a vzťahuje sa len na cezhraničný prenos, čím 
sa marí účel tejto smernice, posúva sa ďalej od nariadenia a tzv. harmonizovaného balíka.  
Vyššie uvedený pozmeňujúci návrh prinajmenšom zaručuje určité ustanovenia na 
vnútroštátnej úrovni, aj keď by bolo vhodné znovu uviesť pôvodné znenie v záujme 
harmonizácie s nariadením.

Pozmeňujúci návrh 59
Návrh smernice
Článok 27 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty stanovia, že 
prevádzkovateľ a sprostredkovateľ 
uplatnia primerané technické a 
organizačné opatrenia, aby zabezpečili 
úroveň bezpečnosti primeranú rizikám, 
ktoré predstavuje spracovanie a povaha 
údajov, ktoré sa majú chrániť, a to so 
zreteľom na najnovší stav techniky a 
náklady na ich zavedenie.

1. Členské štáty stanovia, že 
prevádzkovateľ uplatní technické 
a organizačné opatrenia s cieľom 
zabrániť:

(a) náhodnej alebo nedovolenej likvidácii,
(b) náhodnej strate,
(c) neoprávnenej zmene,
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(d) neoprávnenému zverejneniu alebo 
sprístupneniu, najmä ak sa údaje pri 
spracovaní prenášajú v rámci siete alebo 
sa poskytujú prostredníctvom priameho 
automatického prístupu, ako aj
(e) akejkoľvek inej forme nedovoleného 
spracovania osobných údajov.
Tieto opatrenia musia so zreteľom na stav 
techniky a náklady s nimi spojené 
zabezpečiť úroveň bezpečnosti primeranú 
rizikám, ktoré predstavuje spracovanie a 
povaha údajov, ktoré si vyžadujú ochranu.

Odôvodnenie

Zmena tohto článku je prevzatá z článku 22 ods. 1 rámcového rozhodnutia.

Pozmeňujúci návrh 60
Návrh smernice
Článok 27 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Pokiaľ ide o automatizované 
spracovanie osobných údajov, každý 
členský štát stanoví, že prevádzkovateľ či 
sprostredkovateľ na základe vyhodnotenia 
rizík uplatní opatrenia na:

2. Pokiaľ ide o automatizované 
spracovanie osobných údajov, každý 
členský štát prijme opatrenia, ktorých 
cieľom je:

Pozmeňujúci návrh 61
Návrh smernice
Článok 27 – odsek 2 – písmeno j

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(j) zabezpečenie, aby funkcie systému 
pracovali, aby sa výskyt chýb v jeho 
funkciách okamžite hlásil (spoľahlivosť) a 
aby uchovávané osobné údaje nemohli byť 
poškodené v dôsledku chybného 
fungovania systému (integrita).

(Netýka sa slovenskej verzie.)
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Pozmeňujúci návrh 62
Návrh smernice
Článok 27 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia môže v prípade potreby prijať 
vykonávacie akty na bližšie určenie 
požiadaviek stanovených v odsekoch 1 a 2 
v súvislosti s rôznymi situáciami, a to 
najmä pokiaľ ide o normy šifrovania. Tieto 
vykonávacie akty sa prijmú v súlade s 
postupom preskúmania uvedeným 
v článku 57 ods. 2.

3. Členské štáty môžu v prípade potreby 
prijať predpisy na bližšie určenie 
požiadaviek stanovených v odsekoch 1 a 2 
v súvislosti s rôznymi situáciami, a to 
najmä pokiaľ ide o normy šifrovania.

Pozmeňujúci návrh 63
Návrh smernice

Článok 28 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty stanovia, že v prípade, že 
dôjde k narušeniu ochrany osobných 
údajov, prevádzkovateľ bez zbytočného 
odkladu a podľa možnosti najneskôr do 
24 hodín po tom, čo sa o tejto skutočnosti 
dozvedel, oznámi porušenie ochrany 
osobných údajov dozornému orgánu. Ak 
toto oznámenie nebolo predložené do 24 
hodín, prevádzkovateľ na požiadanie 
poskytne dozornému orgánu náležité 
zdôvodnenie.

1. Členské štáty stanovia, že v prípade, že 
dôjde k narušeniu ochrany osobných 
údajov, prevádzkovateľ bez zbytočného 
odkladu po tom, čo sa o tejto skutočnosti 
dozvedel, oznámi porušenie ochrany 
osobných údajov dozornému orgánu. Pri 
najzávažnejších porušeniach členské štáty 
zabezpečia, že prevádzkovateľ informuje 
dozorný orgán o porušení najneskôr do 24 
hodín po tom, čo sa o tejto skutočnosti 
dozvedel.

Odôvodnenie

Požadovanie, aby prevádzkovateľ oznamoval všetky porušenia najneskôr do 24 hodín po tom, 
ako sa o nich dozvedel, a tiež požadovanie primeraného odôvodnenia je nadmieru 
byrokratické.

Pozmeňujúci návrh 64
Návrh smernice
Článok 28 – odsek 5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Komisia je splnomocnená prijať 
delegované akty v súlade s článkom 56 s 
cieľom bližšie určiť kritériá a požiadavky 
na konštatovanie skutočnosti porušenia 
ochrany údajov v zmysle odsekov 1 a 2, 
ako aj osobitné okolnosti, za ktorých sa 
od prevádzkovateľa a sprostredkovateľa 
vyžaduje, aby oznámili porušenie ochrany 
osobných údajov.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Kritériá a požiadavky na určenie toho, že došlo k porušeniu ochrany osobných údajov, sú už 
dostatočne vymedzené v odseku 1. Navrhované delegovanie legislatívnych právomocí by sa 
v každom prípade dotýkalo podstatných prvkov, ktoré nemôžu byť predmetom delegovania, a 
bolo by potrebné ich vymedziť v základnom akte. Zodpovedajúca zmena sa navrhuje aj v 
nariadení o všeobecnej ochrane údajov.

Pozmeňujúci návrh 65
Návrh smernice
Článok 28a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 28a
Konzultácia vopred

Členské štáty zabezpečia, aby sa s 
príslušnými vnútroštátnymi dozornými 
orgánmi konzultovalo pred spracovaním 
osobných údajov, ktoré budú súčasťou 
nového archivačného systému, ktorý sa 
má vytvoriť, ak:
(a) sa majú spracúvať osobitné kategórie 
údajov uvedené v článku 8 alebo
(b) charakter spracúvania, najmä pokiaľ 
ide o použitie nových technológií, 
mechanizmov alebo postupov, predstavuje 
z iného hľadiska osobitné riziko pre 
základné práva a slobody dotknutej osoby, 
predovšetkým pre jej súkromie.
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Odôvodnenie

Znenie prevzaté z článku 23 rámcového rozhodnutia 2008/977/SVV. 

Pozmeňujúci návrh 66
Návrh smernice
Článok 31 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Úradník pre ochranu údajov nesmie 
byť znevýhodňovaný z dôvodu plnenia 
svojich úloh. Prepustenie úradníka pre 
ochranu údajov počas výkonu jeho 
činností a v priebehu roka nasledujúceho 
po ich ukončení je zakázané okrem 
prípadov, keď určité skutočnosti 
oprávňujú prevádzkovateľa na 
prepustenie zo závažného dôvodu. 

Pozmeňujúci návrh 67
Návrh smernice
Článok 33 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) prenos je nevyhnutný na predchádzanie 
trestným činom, ich vyšetrovanie, 
odhaľovanie či stíhanie alebo na výkon 
trestných sankcií, 

(a) prenos je nevyhnutný na predchádzanie 
nebezpečenstvu, trestným činom, ich 
vyšetrovanie, odhaľovanie či stíhanie alebo 
na výkon trestných sankcií, and

Pozmeňujúci návrh 68
Návrh smernice
Článok 33 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) prevádzkovateľ a sprostredkovateľ 
spĺňajú podmienky stanovené v tejto 
kapitole.

(b) sú splnené podmienky stanovené v 
tejto kapitole. 

Pozmeňujúci návrh 69
Návrh smernice
Článok 34 – odsek 2 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. V prípade, že niet rozhodnutia prijatého 
v súlade s článkom 41 nariadenia (EÚ) 
č. …/2012, Komisia posúdi primeranosť 
úrovne ochrany, pričom zváži tieto prvky:

2. V prípade, že neexistuje rozhodnutie 
prijaté v súlade s článkom 41 nariadenia 
EÚ) č. …/2012, Komisia posúdi 
primeranosť úrovne ochrany, pričom zváži 
všetky okolnosti, ktoré spravidla 
zohrávajú úlohu pri prenose údajov alebo 
kategóriách prenosov údajov a ktoré 
možno posudzovať nezávisle od 
konkrétnych postupov prenosu. Pri 
posudzovaní sa zvažujú najmä tieto prvky:

Pozmeňujúci návrh 70
Návrh smernice
Článok 34 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia môže v rámci rozsahu 
pôsobnosti tejto smernice rozhodnúť, že 
tretia krajina, resp. územie alebo sektor
spracovania v tejto tretej krajine, alebo 
medzinárodná organizácia zaručuje 
primeranú úroveň ochrany v zmysle 
odseku 2. Tieto vykonávacie akty sa 
prijmú v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 57 ods. 2.

3. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 56 prijať delegované akty na 
doplnenie zoznamu tretích krajín, území 
alebo sektorov spracovania v tretích 
krajinách alebo medzinárodných 
organizáciách, ktoré zaručujú primeranú 
úroveň ochrany, uvedeného v prílohe [X]
v zmysle odseku 2. Komisia musí pri 
stanovovaní úrovne ochrany zvážiť, či 
príslušné právne predpisy v tejto tretej 
krajine alebo medzinárodnej organizácii, 
tak všeobecné, ako aj odvetvové, 
nezaručujú účinné a vynútiteľné práva 
vrátane práv dotknutých osôb na účinnú 
administratívnu a súdnu nápravu, a to 
predovšetkým pre tie dotknuté osoby, 
ktorých osobné údaje sa prenášajú.

Odôvodnenie

Príslušné ustanovenia majú širokosiahly záber, čím presahujú rámec požiadaviek na jednotné 
podmienky vykonávania. Tieto nepodstatné prvky musia byť preto predmetom delegovania 
legislatívnej právomoci v súlade s článkom 290 ZFEÚ. Zodpovedajúca zmena sa navrhuje aj 
v nariadení o všeobecnej ochrane údajov. 
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Pozmeňujúci návrh 71
Návrh smernice
Článok 34 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Vo vykonávacom akte sa uvedie jeho 
geografický a sektorový rozsah pôsobnosti 
a v príslušných prípadoch aj dozorný 
orgán podľa odseku 2 písm. b).

4. V zmysle článku 340 ods. 2 ZFEÚ 
a bežnej judikatúry Súdneho dvora Únia, 
v súlade s zásadami spoločnými pre 
právne poriadky členských štátov, napraví 
akékoľvek škody spôsobené vlastnými 
orgánmi pri výkone ich funkcií vrátane 
akýchkoľvek škôd spôsobených 
nesprávnym použitím osobných údajov 
vyplývajúcich z nesprávneho stanovenia 
podľa odsekov 2 a 3.

Odôvodnenie

Mimozmluvná zodpovednosť Únie v prípadoch nesprávneho stanovenia na základe kritérií 
uvedených v odsekoch 2 a 3 by mala byť vyjadrená jednoznačnejšie.

Pozmeňujúci návrh 72
Návrh smernice
Článok 34 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Komisia môže v rámci rozsahu 
pôsobnosti tejto smernice rozhodnúť, že 
tretia krajina, resp. územie alebo sektor 
spracovania v tejto tretej krajine, alebo 
medzinárodná organizácia zaručuje 
primeranú úroveň ochrany zmysle odseku 
2, a to najmä v prípadoch, keď príslušné 
platné právne predpisy v tejto krajine 
alebo medzinárodnej organizácii, a to 
všeobecné aj odvetvové, nezaručujú 
účinné a vynútiteľné práva vrátane práv 
dotknutých osôb na účinnú 
administratívnu a súdnu nápravu, a to 
predovšetkým pre tie dotknuté osoby, 
ktorých osobné údaje sa prenášajú. Tieto 
vykonávacie akty sa prijmú v súlade s 
postupom preskúmania uvedeným v 
článku 57 ods. 2, resp. v prípadoch, keď je 

vypúšťa sa
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to pre fyzické osoby mimoriadne 
naliehavé v súvislosti s ich právom na 
ochranu osobných údajov, v súlade 
s postupom uvedeným v článku 57 ods. 3.

Pozmeňujúci návrh 73
Návrh smernice
Článok 34 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Členské štáty zabezpečia, aby bol v 
prípade, že Komisia rozhodla v súlade 
s odsekom 5, zakázaný akýkoľvek prenos 
osobných údajov do predmetnej tretej 
krajiny, resp. na územie alebo do sektora 
spracovania v tejto tretej krajine, alebo 
medzinárodnej organizácii; týmto 
rozhodnutím nie sú dotknuté prenosy 
podľa článku 35 ods. 1 alebo v súlade s 
článkom 36. Komisia vo vhodnom čase 
začne konzultácie s treťou krajinou alebo 
medzinárodnou organizáciou s cieľom 
nápravy stavu vzniknutého v dôsledku 
prijatia rozhodnutia podľa odseku 5 tohto 
článku.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 74
Návrh smernice
Článok 34 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Komisia bude monitorovať 
uplatňovanie vykonávacích aktov 
uvedených v odsekoch 3 a 5.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 75
Návrh smernice
Článok 35

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 35 vypúšťa sa
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Prenos na základe náležitých záruk
1. Členské štáty stanovia, že ak Komisia 
neprijala žiadne rozhodnutie podľa 
článku 34, prenos osobných údajov 
príjemcovi v tretej krajine alebo 
medzinárodnej organizácii sa môže 
uskutočniť, ak:
(a) sú v príslušných prípadoch v právne 
záväznom nástroji uvedené náležité 
záruky, alebo
(b) prevádzkovateľ či sprostredkovateľ 
uskutočnil posúdenie všetkých okolností 
prenosu osobných údajov a dospel k 
záveru, že existujú náležité záruky, pokiaľ 
ide o ochranu osobných údajov.
2. Rozhodnutie o prenosoch podľa odseku 
1 písm. b) prijímajú zamestnanci, ktorí na 
to boli riadne poverení. Tieto prenosy 
musia byť zdokumentované a táto 
dokumentácia sa musí dozornému orgánu 
sprístupniť na požiadanie.

Pozmeňujúci návrh 76
Návrh smernice
Článok 35a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 35a
Prenos na základe náležitých záruk

1. Ak Komisia neprijala žiadne 
rozhodnutie podľa článku 34, prenos 
osobných údajov príjemcovi v tretej 
krajine alebo medzinárodnej organizácii 
sa môže uskutočniť, ak:
(a) sú v právne záväznom nástroji 
stanovené náležité záruky na zaistenie 
ochrany osobných údajov;
(b) prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ 
posúdil všetky obvyklé okolnosti prenosu 
osobných údajov (článok 34 ods. 2) a 
dospel k záveru, že existujú náležité 
záruky, pokiaľ ide o ochranu osobných 
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údajov, alebo
(c) ak by bol prenos osobných údajov 
v danom prípade prípustný aj po zistení 
Komisie, že neexistuje náležitá úroveň 
ochrany (článok 36). 

Pozmeňujúci návrh 77
Návrh smernice
Článok 35b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 35b
Prenos osobných údajov pochádzajúcich 

z iných členských štátov
1. Členské štáty zabezpečia, aby 
akýkoľvek prenos osobných údajov, ktoré 
preniesol alebo poskytol príslušný orgán 
iného členského štátu, zo strany 
príslušného orgánu, a to aj vrátane 
ďalšieho prenosu tretej krajine alebo 
medzinárodnej organizácii, bol prípustný 
len vtedy, ak:
(a) prijímateľ v tretej krajine alebo 
prijímajúci medzinárodný orgán 
zodpovedá za predchádzanie rizikám, 
trestným činom, ich vyšetrovanie, 
odhaľovanie alebo stíhanie alebo za 
výkon trestov;
(b) členský štát, z ktorého boli údaje 
prenesené, súhlasil s postúpením v súlade 
so svojím vnútroštátnym právom a
(c) v prípadoch podľa článku 34a ods. 3 
a článkov 35b a 35c sa aj členský štát, 
z ktorého boli údaje prenesené, v súlade 
so svojimi príslušnými vnútroštátnymi 
právnymi predpismi domnieva, že záruky 
ochrany prenesených údajov sú 
primerané. 
2. Prenos bez predchádzajúceho súhlasu v 
súlade s odsekom 1 písm. b) je prípustný, 
len ak je nevyhnutný na to, aby sa 
predišlo bezprostrednému a vážnemu 
ohrozeniu verejnej bezpečnosti členského 
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štátu alebo tretieho štátu alebo 
základných záujmov členského štátu, a ak 
sa predchádzajúci súhlas nedá získať 
včas. Orgán zodpovedný za vydanie 
súhlasu je o tom bezodkladne 
informovaný.
3. Odchylne od odseku 1 písm. c) sa 
osobné údaje smú prenášať len vtedy, ak 
je to stanovené vo vnútroštátnych 
právnych predpisoch členského štátu, 
ktorý uskutočňuje prenos údajov, na 
základe existencie:
(a) presvedčivých a legitímnych záujmov 
dotknutej osoby alebo
(b) z dôvodu legitímnych všeobecných 
záujmov, predovšetkým dôležitých 
verejných záujmov.
4. Prenos údajov na súkromné subjekty je 
prípustný len v súlade s požiadavkami 
stanovenými v článku 7a ods. 1 a článku 
7b ods. 1.

Odôvodnenie

Článok 35b zodpovedá článku 13 rámcového rozhodnutia 2088/977/SVV. Zavádza osobitné 
pravidlá o zaobchádzaní s údajmi, ktoré pochádzajú z iných členských štátov, a umožňuje ich 
špeciálnu ochranu. Toto ustanovenie slúži zároveň na ochranu členského štátu, z ktorého 
pochádzajú údaje, čím sa v prípade výmeny údajov v rámci Únie zaisťuje potrebná dôvera v 
to, že prijímajúci štát nebude svojvoľne prenášané údaje ďalej spracúvať.

Pozmeňujúci návrh 78
Návrh smernice
Článok 36

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 36 vypúšťa sa
Odchýlky

Odchylne od článkov 34 a 35 členské štáty 
stanovia, že prenos osobných údajov do 
tretej krajiny alebo medzinárodnej 
organizácii sa môže uskutočniť, len ak:
(a) prenos je nevyhnutný na ochranu 
zásadných záujmov dotknutej osoby či inej 
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osoby, alebo
(b) prenos je nevyhnutný na zabezpečenie 
oprávnených záujmov dotknutej osoby, ak 
sa tak ustanovuje v právnych predpisoch 
členského štátu prenášajúceho osobné 
údaje, alebo
(c) prenos údajov je nevyhnutný na to, 
aby sa predišlo bezprostrednému 
a vážnemu ohrozeniu verejnej bezpečnosti 
členského štátu alebo tretej krajiny, alebo
(d) prenos je v jednotlivých prípadoch 
nevyhnutný na účely predchádzania 
trestným činom, ich vyšetrovania, 
odhaľovania či stíhania alebo výkonu 
trestných sankcií, alebo
(e) prenos je v jednotlivých prípadoch 
nevyhnutný na stanovenie, uplatňovanie 
alebo obranu právnych nárokov 
súvisiacich s predchádzaním trestným 
činom, ich vyšetrovaním, odhaľovaním či 
stíhaním alebo výkonom trestných 
sankcií.

Pozmeňujúci návrh 79
Návrh smernice
Článok 36a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 36a
Výnimky z prenosu údajov po zvažovaní 

záujmov v konkrétnych prípadoch
1. Ak Komisia v súlade s článkom 34 
ods. 5 zistila, že neexistuje primeraná 
úroveň ochrany, prenos osobných údajov 
na príslušnú tretiu krajinu resp. na 
územie alebo sektor spracovania v tejto 
tretej krajine alebo na príslušnú 
medzinárodnú organizáciu sa 
neuskutoční, pokiaľ aj v konkrétnom 
prípade legitímne záujmy dotknutej osoby 
na vylúčení prenosu prevládajú nad 
osobitných verejným záujmom na prenose 
údajov.
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2. Pri posudzovaní záujmov v zmysle 
odseku 1 je potrebné zohľadniť aj 
primeranosť úrovne ochrany 
v konkrétnom prípade. Pri posudzovaní 
toho, či v konkrétnom prípade existuje 
primeraná úroveň ochrany, sa 
zohľadňujú všetky okolnosti, ktoré sú 
dôležité pri úmyselnom prenose údajov, 
najmä:
(a) druh údajov, ktoré sa majú preniesť,
(b) účel sledovaný prenosom, ako aj
(c) trvanie spracovania, ktoré sa má 
uskutočniť v tretej krajine.
3. Odchylne od článkov 1 a 35 môžu 
členské štáty stanoviť, že prenos osobných 
údajov do tretej krajiny alebo 
medzinárodnej organizácii sa môže 
uskutočniť, len ak:
(a) je prenos nevyhnutný na ochranu 
zásadných a legitímnych záujmov 
dotknutej osoby alebo inej osoby, najmä 
pokiaľ ide o ich fyzickú bezpečnosť 
a ochranu života,
(b) je prenos nevyhnutný na zabezpečenie 
legitímnych záujmov dotknutej osoby, ak 
sa tak ustanovuje v právnych predpisoch 
členského štátu prenášajúceho osobné 
údaje, alebo
(c) prenos je v jednotlivých prípadoch 
nevyhnutný na účely predchádzania 
trestným činom, ich vyšetrovania, 
odhaľovania či stíhania alebo výkonu 
trestných sankcií; alebo
(d) prenos je v jednotlivých prípadoch 
nevyhnutný na stanovenie, uplatňovanie 
alebo obranu právnych nárokov 
súvisiacich s predchádzaním trestným 
činom, ich vyšetrovaním, odhaľovaním či 
stíhaním alebo výkonom trestných 
sankcií. 
4. Úroveň ochrany môže byť 
v konkrétnom prípade primeraná aj vtedy, 
ak dotknutá tretia krajina, územie, sektor 
spracovania alebo medzivládny či 
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medzinárodný orgán v tejto tretej krajine 
alebo príslušná medzinárodná 
organizácia zaručuje v konkrétnom 
prípade primeranú ochranu prenášaných 
údajov. 

Odôvodnenie

Nové znenie článku 36 je logickým nadviazaním na články 34 a 35. V prísne vymedzených 
konkrétnych prípadoch musí byť prenos údajov tretím štátom možný (za veľmi prísnych 
podmienok) napriek negatívnym rozhodnutiam o primeranosti, aby sa zabezpečila ochrana 
takých hodnôt, ako je život.

Pozmeňujúci návrh 80
Návrh smernice
Článok 37

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty stanovia, že prevádzkovateľ 
je povinný informovať príjemcu osobných 
údajov o akýchkoľvek obmedzeniach 
spracovania a podniknúť všetky primerané 
kroky s cieľom zabezpečiť, aby tieto 
obmedzenia boli dodržané.

Členské štáty stanovia, že prevádzkovateľ 
je povinný informovať príjemcu osobných 
údajov o akýchkoľvek obmedzeniach 
spracovania a podniknúť všetky primerané 
kroky s cieľom zabezpečiť, aby tieto 
obmedzenia boli dodržané. Prvá veta sa 
vzťahuje aj na obmedzenia spracovania, 
ktoré musí podľa článku 7a ods. 3 
prevádzkovateľ dodržiavať.

Odôvodnenie

Pri prenose údajov v rámci EÚ by aj vnútroštátne obmedzenia spracovania mali platiť o to 
viac, že tieto údaje sa neskôr postupujú ďalej tretiemu štátu. Inak by sa vytratila dôvera voči 
výmene údajov v rámci EÚ.

Pozmeňujúci návrh 81
Návrh smernice
Článok 38 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia podnikne na účely odseku 1 
náležité kroky s cieľom rozvoja vzťahov 
s tretími krajinami alebo medzinárodnými 
organizáciami, a to najmä s ich dozornými 
orgánmi, ak dospeje k záveru, že zaručujú 

2. Komisia podnikne na účely odseku 1 
náležité kroky v rámci rozsahu pôsobnosti 
tejto smernice s cieľom rozvoja vzťahov 
s tretími krajinami alebo medzinárodnými 
organizáciami, a to najmä s ich dozornými 



PE502.007v02-00 46/55 AD\933622SK.doc

SK

primeranú úroveň ochrany v zmysle článku 
34 ods. 3.

orgánmi, ak dospeje k záveru, že zaručujú 
primeranú úroveň ochrany v zmysle článku 
34 ods. 3. Komisia pritom zohľadňuje 
a dodržiava právomoci členských štátov, 
ako aj opatrenia právnej alebo vecnej 
povahy prijaté pri výkone týchto 
právomocí.

Pozmeňujúci návrh 82
Návrh smernice
Článok 41 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. V prípade uplynutia funkčného obdobia 
alebo vzdania sa funkcie si člen plní svoje 
povinnosti, až kým nie je ustanovený nový 
člen.

5. V prípade uplynutia funkčného obdobia 
alebo vzdania sa funkcie si člen na 
požiadanie plní svoje povinnosti, až kým 
nie je ustanovený nový člen.

Odôvodnenie

Práve v prípade prepustenia z dôvodu závažného pochybenia môže byť bezvýhradné 
pokračovanie v činnosti až do ustanovenia nástupcu neprípustné. Preto by malo byť možné 
pokračovať v činnosti len „na požiadanie“.

Pozmeňujúci návrh 83
Návrh smernice
Článok 44 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty stanovia, že každý 
dozorný orgán vykonáva na území svojho 
členského štátu právomoci, ktoré mu boli 
zverené v súlade s touto smernicou.

1. Členské štáty stanovia, že každý 
dozorný orgán vykonáva na území svojho 
členského štátu minimálne právomoci, 
ktoré mu boli zverené v súlade s touto 
smernicou.

Pozmeňujúci návrh 84
Návrh smernice
Článok 45 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) monitoruje a zabezpečuje uplatňovanie 
ustanovení prijatých podľa tejto smernice a 

(a) monitoruje a zabezpečuje uplatňovanie 
minimálne ustanovení prijatých podľa tejto 
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jej vykonávacích opatrení; smernice a jej vykonávacích opatrení;

Pozmeňujúci návrh 85
Návrh smernice
Článok 45 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) prejednáva sťažnosti, ktoré podala 
akákoľvek dotknutá osoba, resp. združenie 
zastupujúce dotknutú osobu a ňou riadne 
splnomocnené v súlade s článkom 50, v 
náležitom rozsahu vyšetruje predmetnú 
záležitosť, informuje dotknutú osobu či 
združenie o pokroku a výsledkoch 
sťažnosti, pričom tak koná v primeranej 
lehote, a to najmä v tých prípadoch, keď je 
nutné ďalšie vyšetrovanie alebo 
koordinácia s iným dozorným orgánom;

(b) prejednáva sťažnosti, ktoré podala 
akákoľvek dotknutá osoba, v náležitom 
rozsahu vyšetruje predmetnú záležitosť, 
informuje dotknutú osobu či združenie 
o pokroku a výsledkoch sťažnosti, pričom 
tak koná v primeranej lehote, a to najmä v 
tých prípadoch, keď je nutné ďalšie 
vyšetrovanie alebo koordinácia s iným 
dozorným orgánom;

Odôvodnenie

Táto zmena nadväzuje na vypustenie práva združení podať sťažnosť v článku 50.

Pozmeňujúci návrh 86
Návrh smernice
Článok 45 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(e) na vlastný podnet, na základe sťažnosti 
alebo na žiadosť iného dozorného orgánu 
uskutočňuje vyšetrovania a v primeranej 
lehote informuje príslušnú dotknutú osobu, 
ak podala sťažnosť, o výsledku tohto 
vyšetrovania;

(e) na základe sťažnosti alebo na žiadosť 
iného dozorného orgánu uskutočňuje 
vyšetrovania a v primeranej lehote 
informuje príslušnú dotknutú osobu, ak 
podala sťažnosť, o výsledku tohto 
vyšetrovania; dozorný orgán môže takéto 
vyšetrovania uskutočňovať v medziach 
vnútroštátnych právnych predpisov aj 
z vlastného podnetu; 
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Pozmeňujúci návrh 87
Návrh smernice
Článok 46 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) právomoc zúčastniť sa na súdnych 
konaniach v prípade, že došlo k porušeniu 
ustanovení prijatých podľa tejto smernice, 
resp. upozorniť súdne orgány na takéto 
porušenie.

(c) právomoc zúčastniť sa na súdnych 
konaniach v prípade, že došlo k porušeniu 
ustanovení prijatých podľa tejto smernice, 
resp. upozorniť súdne orgány na takéto 
porušenie. Proti rozhodnutiam dozorného 
orgánu, voči ktorým bola podaná 
sťažnosť, je možné na súde podať 
odvolanie.

Odôvodnenie

Doplnená záruka opravného prostriedku je samozrejmosťou. Znenie je doslovne prevzaté 
z článku 25 ods. 2 písm. c) rámcového rozhodnutia 2008/977/SVV.

Pozmeňujúci návrh 88
Návrh smernice

Článok 49 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) poskytuje Komisii poradenstvo v 
súvislosti s akýmikoľvek otázkami 
týkajúcimi sa ochrany osobných údajov v 
Únii, a to aj v súvislosti s akýmikoľvek 
návrhmi na zmenu a doplnenie tejto 
smernice;

(a) poskytuje európskym inštitúciám 
poradenstvo v súvislosti s akýmikoľvek 
otázkami týkajúcimi sa ochrany osobných 
údajov v Únii, a to aj v súvislosti 
s akýmikoľvek návrhmi na zmenu a 
doplnenie tejto smernice;

Pozmeňujúci návrh 89
Návrh smernice
Článok 52 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Bez toho, aby bol dotknutý akýkoľvek 
dostupný správny prostriedok nápravy 
vrátane práva na podanie sťažnosti 
dozornému orgánu, členské štáty stanovia 
pre každú fyzickú osobu právo na súdny 

Bez toho, aby bol dotknutý akýkoľvek 
dostupný správny prostriedok nápravy 
vrátane práva na podanie sťažnosti 
dozornému orgánu, členské štáty stanovia 
pre každú fyzickú osobu právo na súdny 
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prostriedok nápravy, ak sa domnieva, že v 
dôsledku spracúvania jej osobných údajov 
v rozpore s ustanoveniami prijatými podľa 
tejto smernice došlo k porušeniu jej práv 
stanovených v ustanoveniach prijatých 
podľa tejto smernice.

prostriedok nápravy, ak v dôsledku 
spracúvania jej osobných údajov v rozpore 
s ustanoveniami prijatými podľa tejto 
smernice došlo k porušeniu jej práv 
stanovených v ustanoveniach prijatých 
podľa tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh 90
Návrh smernice

Článok 54 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty stanovia, že každá osoba, 
ktorá utrpela škodu v dôsledku nezákonnej 
operácie spracúvania alebo akéhokoľvek 
konania nezlučiteľného s ustanoveniami 
prijatými podľa tejto smernice, má právo 
dostať od prevádzkovateľa či 
sprostredkovateľa náhradu utrpenej škody.

1. Členské štáty stanovia, že každá osoba, 
ktorá utrpela škodu v dôsledku nezákonnej 
operácie spracúvania alebo akéhokoľvek 
konania nezlučiteľného s ustanoveniami 
prijatými podľa tejto smernice, má právo 
dostať od prevádzkovateľa či 
sprostredkovateľa náhradu utrpenej škody 
v súlade s vnútroštátnymi právnymi 
predpismi.

Pozmeňujúci návrh 91
Návrh smernice
Článok 54 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1 a.  Ak príslušný orgán členského štátu 
preniesol osobné údaje, príjemca nemôže 
v súvislosti so svojou zodpovednosťou 
voči poškodenej strane v súlade s 
vnútroštátnym právom uviesť na svoju 
obhajobu, že prenesené údaje boli 
nesprávne. Ak príjemca zaplatí náhradu 
za škodu spôsobenú využitím nesprávne 
prenesených údajov, príslušný orgán, 
ktorý údaje preniesol, vráti príjemcovi 
sumu, ktorú ako náhradu škody zaplatil, 
pričom sa zohľadní vina, ktorú môže 
niesť príjemca.
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Odôvodnenie

Pozri článok 19 ods. 1 a 2 rámcového rozhodnutia 2008/977/SVV.

Pozmeňujúci návrh 92
Návrh smernice
Článok 55

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty stanovia pravidlá o sankciách 
uplatniteľných na porušenia ustanovení 
prijatých podľa tejto smernice a prijmú 
všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie 
ich vykonávania. Stanovené sankcie musia 
byť účinné, primerané a odrádzajúce.

Členské štáty prijmú primerané opatrenia 
na zabezpečenie riadneho uplatňovania 
ustanovení tejto smernice, a predovšetkým
stanovia pravidlá o sankciách 
uplatniteľných na porušenia ustanovení 
prijatých podľa tejto smernice a prijmú 
všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie 
ich vykonávania. Stanovené sankcie musia 
byť účinné, primerané a odrádzajúce.

Odôvodnenie

Pozri článok 24 rámcového rozhodnutia 2008/977/SVV.

Pozmeňujúci návrh 93
Návrh smernice
Článok 56 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Delegovanie právomoci uvedené v 
článku 28 ods. 5 sa Komisii udeľuje na 
dobu neurčitú od dátumu nadobudnutia 
účinnosti tejto smernice.

2. Delegovanie právomoci uvedené v 
článku 34 ods. 3 sa Komisii udeľuje na 
dobu neurčitú od dátumu nadobudnutia 
účinnosti tejto smernice.

Odôvodnenie

Zmena vyplývajúca z vypustenia delegovania v článku 28 ods. 5 a zo zmeny vykonávacích 
aktov na delegované akty v článku 34 ods. 3.

Pozmeňujúci návrh 94
Návrh smernice
Článok 56 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Delegovanie právomoci uvedené v 
článku 28 ods. 5 môže Európsky parlament 
alebo Rada kedykoľvek odvolať. 
Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje 
delegovanie právomoci v ňom uvedenej. 
Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho uverejnení v 
Úradnom vestníku Európskej únie alebo k 
neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.

3. Delegovanie právomoci uvedené v 
článku 34 ods. 3 môže Európsky parlament 
alebo Rada kedykoľvek odvolať. 
Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje 
delegovanie právomoci v ňom uvedenej. 
Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho uverejnení v 
Úradnom vestníku Európskej únie alebo k 
neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.

Odôvodnenie

Zmena vyplývajúca z vypustenia delegovania v článku 28 ods. 5 a zo zmeny vykonávacích 
aktov na delegované akty v článku 34 ods. 3.

Pozmeňujúci návrh 95
Návrh smernice
Článok 56 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 28 
ods. 5 nadobudne účinnosť, len ak 
Európsky parlament alebo Rada voči nemu 
nevzniesli námietku v lehote dvoch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.

5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 34 
ods. 3 nadobudne účinnosť, len ak 
Európsky parlament alebo Rada voči nemu 
nevzniesli námietku v lehote dvoch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.

Odôvodnenie

Zmena vyplývajúca z vypustenia delegovania v článku 28 ods. 5 a zo zmeny vykonávacích 
aktov na delegované akty v článku 34 ods. 3.
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Pozmeňujúci návrh 96
Návrh smernice
Článok 57 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak sa odkazuje na tento odsek, 
uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) 
č. 182/2011.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh vyplývajúci zo zmien článku 34 ods. 5.

Pozmeňujúci návrh 97
Návrh smernice
Článok 60

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Medzinárodné dohody uzatvorené 
členskými štátmi pred nadobudnutím 
účinnosti tejto smernice sa v prípade 
potreby zmenia a doplnia do piatich rokov 
po nadobudnutí účinnosti tejto smernice.

1. Medzinárodné dohody uzatvorené 
členskými štátmi pred nadobudnutím 
účinnosti tejto smernice sa v prípade 
potreby zmenia a doplnia do desiatich
rokov po nadobudnutí účinnosti tejto 
smernice, pokiaľ nie sú v každom prípade 
predmetom osobitného dohľadu. 

2. Bez ohľadu na odsek 1 sa ustanovenia 
článku 36 v prípade zamietavého 
rozhodnutia o primeranosti uplatňujú 
analogicky na medzinárodné dohody 
uzatvorené pred nadobudnutím účinnosti 
tejto smernice.

Odôvodnenie

Päťročná lehota na zmenu a doplnenie je vzhľadom na množstvo a komplexnosť existujúcich 
medzinárodných dohôd neprimerane krátka. Ustanovenie článku 36 sa nemôže vzťahovať len 
na dohody medzi členskými štátmi, ale aj na existujúce medzinárodné dohody.

Pozmeňujúci návrh 98
Návrh smernice
Odôvodnenie [x] (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Príloha [X]
Zoznam tretích krajín, území alebo 

sektorov spracovania v tretích krajinách 
alebo medzinárodných organizáciách, 

ktoré zaručujú primeranú úroveň ochrany 
v zmysle článku 34 ods. 2

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh vyplývajúci zo zmien článku 34.
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