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Výbor pre právne veci

20.3.2012

OZNÁMENIE POSLANCOM
(32/2012)

Vec: Odôvodnené stanovisko Francúzskeho senátu k návrhu nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 
voľnom pohybe týchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
(COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD))

Na základe článku 6 protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality môžu 
národné parlamenty do ôsmich týždňov od doručenia návrhu legislatívneho aktu poslať 
predsedom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie odôvodnené stanovisko s uvedením 
dôvodov, pre ktoré sú presvedčené, že daný návrh nie je v súlade so zásadou subsidiarity.

Podľa Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu je dodržiavanie zásady subsidiarity v 
pôsobnosti Výboru pre právne veci.

V prílohe sa nachádza odôvodnené stanovisko Francúzskeho senátu k uvedenému návrhu.
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PRÍLOHA

č. 105

SENÁT

RIADNA SCHÔDZA 2011 – 2012

4. marec 2012

EURÓPSKE UZNESENIE

S ODÔVODNENÝM STANOVISKOM

k súladu návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane osobných údajov so 
zásadou subsidiarity

V súlade s článkom 73 písm. g) ods. 4 a 5 rokovacieho poriadku senátu bol ako uznesenie 
Senátu prijatý návrh uznesenia Výboru pre zákony s týmto znením:

_________________________________________________________________________

Pozri čísla:
Senát: 424 a 447 (2011 – 2012).
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Cieľom návrhu nariadenia, ktoré je priamo uplatniteľné, je zmenšiť roztrieštenosť v právnej 
oblasti a zabezpečiť väčšiu právnu istotu zavedením harmonizovaného súboru základných 
pravidiel. Návrh stanovuje, aby sa v mnohých oblastiach Európskej komisii zverila právomoc 
prijímať delegované akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. 
S cieľom zaručiť jednotné podmienky jeho vykonávania sa v návrhu Komisii udeľujú 
vykonávacie právomoci. V jeho článku 51 sa zavádza systém jediného kontaktného miesta, 
ktorým sa kompetencia na vykonávanie dohľadu nad činnosťami prevádzkovateľa alebo 
sprostredkovateľa, ktorí majú sídlo vo viacerých členských štátoch, zveruje dozornému 
orgánu členského štátu, v ktorom sa nachádza hlavné sídlo tohto prevádzkovateľa alebo 
sprostredkovateľa.

So zreteľom na článok 88 ods. 6 ústavy

Senát predkladá tieto pripomienky:

 podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii Únia koná podľa zásady subsidiarity len 
vtedy, „ak ciele zamýšľané touto činnosťou nemôžu členské štáty uspokojivo 
dosiahnuť [...], ale z dôvodov rozsahu alebo účinkov navrhovanej činnosti ich možno 
lepšie dosiahnuť na úrovni Únie“; to zahŕňa potrebu preskúmať nielen to, či ciele 
zamýšľané danou činnosťou možno lepšie uskutočniť na úrovni Spoločenstva, ale aj 
to, či rozsah realizovanej činnosti nepresahuje mieru potrebnú na splnenie cieľa, ktorý 
sa má dosiahnuť touto činnosťou;

 v oblasti, ktorá sa priamo týka práv občanov, návrh nariadenia nesmie pre členské 
štáty znamenať stratu možnosti zachovať si na prechodné obdobie vnútroštátne 
ustanovenia, ktoré znamenajú väčšiu ochranu, aby sa v dôsledku harmonizácie na 
európskej úrovni neoslabila ochrana;

 delegovanie mnohých právomocí na Európsku komisiu – popri jej vykonávacích 
právomociach – má tendenciu ísť nad rámec samotnej podstaty delegovaného aktu, 
pokiaľ ide o ustanovenia článku 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie; niektoré 
takéto právomoci, napríklad tie, ktoré sa týkajú tzv. práva byť zabudnutý, by mal 
upraviť priamo európsky zákonodarca; iné by mohli podliehať vnútroštátnym 
dozorným orgánom alebo ich zoskupeniam na európskej úrovni;

 v dôsledku systému jediného kontaktného miesta, ktorý sa ustanovuje článkom 51 
návrhu nariadenia, by dotknuté osoby nemali možnosť, aby všetky ich sťažnosti 
vyšetril ich príslušný vnútroštátny dozorný orgán, a pre sťažovateľov by znamenal 
nesmierne zložitú situáciu v dôsledku asymetrie medzi administratívnymi 
prostriedkami nápravy voči zahraničným orgánom a súdnymi prostriedkami nápravy 
voči prevádzkovateľom podanými na vnútroštátnom súde; s cieľom zaručiť 
dodržiavanie zásady subsidiarity by bolo potrebné uprednostniť postup, ktorý by 
dotknutým osobám umožnil obrátiť sa na dozorný orgán členského štátu, v ktorom 
majú pobyt.

Senát sa preto domnieva, že článok 51 návrhu nariadenia, ako aj tie jeho ustanovenia, ktoré sa 
týkajú delegovaných a vykonávacích aktov, nie sú v predloženom znení v súlade so zásadou 
subsidiarity.
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Prijaté ako uznesenie Senátu 4. marca 2012.

predseda

podpísaný: Jean-Pierre BEL


