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Vec: Odôvodnené stanovisko Parlamentu Švédskeho kráľovstva 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 Parlamentu Švédskeho kráľovstva (Riksdagen) 
k uvedenému návrhu.
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PRÍLOHA

Odôvodnené stanovisko Parlamentu Švédskeho kráľovstva (Riksdagen)

Na úvod by chcel švédsky parlament zdôrazniť, že si cení prácu Komisie, ktorej cieľom je 
preskúmať právne predpisy na ochranu osobných údajov v Únii, ako aj možnosti ich 
zlepšenia.

Švédsky parlament by chcel zdôrazniť, že právo na rešpektovanie súkromia musí byť 
zaručené nezávisle od štátnych hraníc, najmä pokiaľ ide o osobné údaje, čo si vyžaduje 
komplexný a efektívny systém ochrany osobných údajov v EÚ. Švédsky parlament by chcel 
ďalej poukázať na to, že právne predpisy o presadzovaní práva, ktoré uplatňujú príslušné 
právne a policajné orgány členských štátov, predstavujú citlivú oblasť a že je preto potrebné 
upraviť spracúvanie osobných údajov týmito orgánmi osobitne formou smernice, pričom sa 
zohľadní citlivá povaha tejto oblasti.

Švédsky parlament sa ďalej domnieva, že cieľ zabezpečiť efektívny systém ochrany 
osobných údajov v EÚ sa vo všeobecnosti lepšie dosiahne prostredníctvom opatrení na úrovni 
Únie ako na úrovni členských štátov a že opatrenie na úrovni Spoločenstva predstavuje na 
základe svojho rozsahu a účinkov jasné výhody oproti opatreniam na úrovni členských štátov.

Švédsky parlament by však chcel poukázať na výraz „len a v takom rozsahu“ v článku 5 
Zmluvy o Európskej únii. Podľa tohto článku Únia koná v oblastiach, ktoré nepatria do jej 
výlučnej právomoci, len v takom rozsahu a vtedy, ak ciele zamýšľané touto činnosťou 
nemôžu uspokojivo dosiahnuť členské štáty, ale z dôvodov rozsahu alebo účinkov 
navrhovanej činnosti ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie. Podľa názoru švédskeho 
parlamentu možno výraz „len v takom rozsahu a vtedy“ chápať tak, že súčasťou skúmania 
zásady subsidiarity je kritérium proporcionality, z čoho vyplýva, že navrhované opatrenia 
nesmú presahovať rozsah toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie stanoveného cieľa. V 
rozsudku z roku 20021, v ktorom išlo o otázku, či bola pri prijatí smernice zohľadnená zásada 
subsidiarity, Súdny dvor ES (v súčasnosti „Súdny dvor EÚ“) najskôr konštatoval, že cieľ 
plánovanej činnosti možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, a ďalej uviedol 
nasledujúce skutočnosti:

Po druhé, intenzita činnosti vyvíjanej Spoločenstvom v tomto prípade bola taktiež v 
súlade s podmienkami zásady subsidiarity, keďže – ako vyplýva z bodov 122 až 141 
tohto rozsudku – neprekročila rámec toho, čo bolo nevyhnutné na dosiahnutie 
sledovaného cieľa.

Vzhľadom na tieto uvedené skutočnosti švédsky parlament skúmal to, či rozhodnutie Komisie 
zvoliť v prípade navrhovaného opatrenia ako právny nástroj nariadenie nepresahuje rozsah 
toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie sledovaných cieľov. Švédsky parlament pritom berie do 
úvahy predovšetkým to, že nová smernica by na rozdiel od nariadenia členským štátom 
ponechala väčší priestor, aby mohli pri zavádzaní zohľadňovať národné špecifiká, napríklad 
pokiaľ ide o rozdielne štruktúry orgánov a spracúvania v jednotlivých členských štátoch.

Navyše sú minimálne ustanovenia o národných dozorných orgánoch a administratívnych 
sankciách, ktoré obsahuje súčasný návrh, zbytočne podrobné na dosahovanie sledovaných 
cieľov a ponechávajú len malý priestor na zohľadnenie špecifík v členských štátoch. Ako 

                                               1 Rozsudok Súdneho dvora z 10. decembra 2011 vo veci C-491/01, British American Tobacco (Investments) Ltd 
a Imperial Tobacco Limited, Zb. 2001, s. 1-11453.
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príklad možno uviesť, že navrhované nariadenie na menovanie členov vnútroštátnych 
dozorných orgánov a ich právomoci nemožno podľa názoru švédskeho parlamentu považovať 
za nevyhnutné na zabezpečenie jednotnejšieho uplatňovania právnych predpisov o ochrane 
osobných údajov. Jednotnejšie uplatňovanie by sa podľa švédskeho parlamentu dalo 
dosiahnuť prostredníctvom novej smernice zameranej na tie oblasti, v ktorých sa v súčasnosti 
vyskytujú nedostatky. Takéto riešenie by zároveň zaistilo, aby členské štáty mali väčší 
priestor na zohľadnenie národných špecifík pri zavádzaní právnych predpisov.

Rozsah, v akom má byť Komisia podľa návrhu splnomocnená prijímať delegované akty, sa 
javí ako neprimeraný, okrem iného preto, že v návrhu sa Komisii udeľuje zákonodarná úloha, 
na základe čoho by Komisia mohla nepredvídateľným spôsobom ovplyvniť vypracovanie a 
obsah nariadenia v budúcnosti takým spôsobom, aký v mnohých ohľadoch spravidla prináleží 
zákonodarným orgánom alebo súdom.

Rovnako si možno položiť otázku, či sa v dôsledku takejto obsiahlej, detailnej a 
komplikovanej úpravy, ako je predložený návrh nariadenia obsahujúci časti, ktoré zahŕňajú 
delegované akty prijímané Komisiou a vnútroštátne predpisy, zvýši vplyv predpisov na 
národnej úrovni.

Z uvedeného vyplýva, že právna úprava vo forme smernice by mala zahŕňať ustanovenie, 
podľa ktorého by sa opatrenia vypracúvali čo najjednoduchším spôsobom, pričom by sa 
zároveň uspokojivým spôsobom dosiahol cieľ daného opatrenia a zohľadnila sa potreba 
účinného presadzovania. Švédsky parlament je teda toho názoru, že právna úprava ochrany 
osobných údajov a voľného pohybu týchto údajov v nariadení, v znení uvedenom 
v predloženom návrhu, presahuje rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie sledovaných 
cieľov, a preto nie je v súlade so zásadou subsidiarity.


