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Vec: Odôvodnené stanovisko Snemovne reprezentantov Belgicka k návrhu nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 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 Snemovne reprezentantov Belgicka 
k uvedenému návrhu.
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PRÍLOHA

Snemovňa reprezentantov
Belgické kráľovstvo

NÁVRH
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane 
údajov)

COM(2012)0011

Stanovisko k subsidiarite

Bez toho, aby boli dotknuté parlamentné postupy, Výbor pre spravodlivosť víta európsku 
harmonizáciu a aktualizáciu právnych predpisov, keďže nielen internet nepozná hranice, ale aj mnohé 
podniky a organizácie vykonávajú činnosť presahujúcu štátne hranice členského štátu.

Belgicko disponuje kvalitnými právnymi predpismi v oblasti ochrany súkromia a osobné údaje 
používa za prísnych podmienok, najmä pokiaľ ide o verejný sektor, na čo chcú členovia výboru 
dohliadať. Je vhodné jasne zdôrazniť zásadu, podľa ktorej nová smernica stanovuje minimálnu normu, 
pričom sa ponecháva zákonodarcom z členských štátov možnosť ustanoviť vyššiu úroveň ochrany, 
najmä v oblastiach verejnej moci, sociálneho zabezpečenia a zdravia.

1. Pokiaľ ide o subsidiaritu

Čo sa týka subsidiarity, Výbor pre spravodlivosť sa domnieva, že cezhraničný rozmer ochrany 
osobných údajov, v spojení so zvyšujúcou sa internacionalizáciou a problematikou dnes už 
všadeprítomného internetu, môže odôvodniť opatrenie na európskej úrovni, členské štáty však musia 
mať možnosť transponovať európsky právny predpis do svojho právneho poriadku tak, ako mu 
rozumejú.

Rozhodnutie Európskej komisie predložiť návrh nariadenia na prispôsobenie legislatívneho rámca 
ochrany osobných údajov súčasnému stavu technológie s cieľom, na jednej strane, posilniť dôveru 
spotrebiteľov prostredníctvom zvýšenej kontroly a, na strane druhej, chrániť digitálnu ekonomiku 
(COM(2012)0011) naráža na námietky v oblasti subsidiarity, lebo výberom nariadenia – t. j. nástroja 
priamo uplatniteľného bez transpozície do vnútorného právneho poriadku – Komisia ignoruje postup 
uplatňovaný v Belgicku. V našej krajine totiž zákonodarca, s podporou Výboru pre ochranu súkromia 
ako pomocného orgánu Snemovne reprezentantov, venuje osobitnú pozornosť charakteristikám 
týkajúcim sa organizácie ochrany údajov v Belgicku.
V tejto súvislosti sa Výbor pre spravodlivosť domnieva, že v tomto prípade je potrebné zvoliť 
smernicu ako právny nástroj a že nariadenie je možné použiť len na určité konkrétne tematiky, pri 
ktorých sa členské štáty zhodnú, že sa musia riešiť prostredníctvom nariadenia, ako je to napríklad 
v prípade výmeny osobných údajov s krajinami nepatriacimi do EÚ. Právomoc pozastaviť 
rozhodnutia výborov pre ochranu súkromia, ktorú by mala Komisia, by mohla byť v rozpore 
so zásadou subsidiarity. Vo všeobecnosti je vhodnejšie posilniť úlohu Európskeho výboru pre 
ochranu údajov.
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Podľa navrhovaného článku 62 by mala Európska komisia rozšírené právomoci, pokiaľ ide 
o vykonávacie právne predpisy. Odporúča sa začleniť v súčasnosti predpisy komplexnejším spôsobom 
do smernice, aby sa zabezpečila účasť všetkých subjektov, Parlamentu aj Rady.

2. Pokiaľ ide o proporcionalitu

Čo sa týka dodržiavania zásady proporcionality v návrhu nariadenia o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (COM(2012)0011), Výbor pre 
spravodlivosť by chcel uviesť niekoľko výhrad k rôznym ustanoveniam, ktoré by mohli porušovať 
zásadu proporcionality. Výbor sa domnieva, že návrh nariadenia by celkovo ovplyvnil alebo zmenil 
súčasný spôsob spracovania osobných údajov zo strany verejného sektora. Treba myslieť 
predovšetkým na mechanizmus kontroly výborov z odvetvia (sociálne zabezpečenie a zdravie, 
federálny orgán, štátny register a štatistiky), ktoré stanovujú „povolenia“ pred vykonaním spracovania 
osobných údajov, zatiaľ čo takéto povolenia by už návrh nariadenia neumožňoval. Členské štáty musia 
mať možnosť stanoviť v zákone, pri ktorých spracovaniach je potrebné povolenie vopred. Zároveň si 
môžeme položiť otázku, či používanie jednotnej identifikácie rovnakej ako číslo štátneho registra 
nebude robiť ťažkosti. Členské štáty musia mať možnosť určiť zákonom podmienky, za ktorých bude 
možné spracúvať štátne identifikačné číslo alebo akýkoľvek iný identifikačný znak všeobecného 
uplatnenia. Navrhovaný text sa nevzťahuje na spracovanie osobných údajov európskymi inštitúciami.
Výbor pre spravodlivosť sa prikláňa k tomu, aby aj európske inštitúcie boli súčasťou 
harmonizovaného prístupu.

Dátum prijatia rozhodnutia: 27. marca 2012


