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OZNÁMENIE POSLANCOM
(0045/2012)

Vec: Odôvodnené stanovisko Poslaneckej snemovne Talianskej republiky 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 Talianskej poslaneckej snemovne 
k uvedenému návrhu.
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PRÍLOHA

Odôvodnené stanovisko Poslaneckej snemovne Talianskej republiky

Dokument schválený XIV. výborom

XIV. výbor pre politiky Európskej únie

po preskúmaní návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane fyzických osôb 
pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (COM(2012)0011 final);

vážiac si cieľ znížiť značné rozdiely medzi nariadeniami jednotlivých štátov v tejto veľmi  
citlivej oblasti, ktorá sa týka základných práv osôb, ako aj pokus stanoviť vyššie normy ich 
ochrany v celej Európskej únii;

zdôrazňujúc však, že predpisy, ktoré sú obsahom návrhu nariadenia, predstavujú vo 
viacerých častiach sporné prvky, pokiaľ ide o dodržiavanie zásady subsidiarity v niektorých 
mimoriadne dôležitých ustanoveniach:

a) v prvom rade, keďže táto otázka je predmetom ústavného práva alebo sa v každom 
prípade dotýka základných zásad práva jednotlivých štátov;

b) v druhom rade, keďže stanovenie jednotných noriem sa môže diať na úkor 
výhodnejších predpisov jednotlivých štátov s rizikom oslabenia existujúcich záruk. Bude 
preto nutné výslovne ustanoviť, že tieto predpisy sa nedotknú výhodnejších ustanovení 
jednotlivých štátov;

keďže v rozpore so zásadou subsidiarity je taktiež udelenie mimoriadne širokých 
právomocí Komisii prostredníctvom viac-menej všeobecného splnomocnenia prijímať v 
súlade s článkom 87 delegované akty týkajúce sa takmer všetkých dôležitých oblastí návrhu 
nariadenia;

keďže taktiež vzhľadom na zásadu subsidiarity by ustanovenia článku 51, ktorý ustanovuje, 
že v prípade, ak prevádzkovateľ pôsobí vo viac než jednom členskom štáte, úlohu jednotného 
kontaktného miesta pre všetky členské štáty preberá dozorný orgán členského štátu, v ktorom 
sa nachádza ústredie prevádzkovateľa, mohli občanov zbaviť možnosti obrátiť sa na 
kontrolný orgán svojho členského štátu, čím hrozí riziko, že sa sťaží účinné vykonávanie práv 
občanov;

ďalší sporný bod vyplýva zo skutočnosti, že napriek rozhodnutiu nahradiť v súčasnosti 
platnú smernicu podrobnejším nástrojom, teda nariadením, chýbajú v jeho znení presné 
definície, čo sa týka inštitúcií a obzvlášť závažných skutočností, ako v prípade tzv. práva byť 
zabudnutý podľa článku 17, o čom už bol upovedomený Európsky parlament v uznesení 
schválenom 6. júla 2011, a tiež v prípade obmedzení povinností a práv spojených so 
spracúvaním osobných údajov v súlade s článkom 21, ktorý by mohol vzhľadom na 
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neurčitosť jeho obsahu spôsobiť značné rozdiely pri jeho vykonávaní jednotlivými členskými 
štátmi a vyvolať tak neistotu a spory; 

predkladá
ODÔVODNENÉ STANOVISKO 

v súlade s článkom 6 protokolu č. 2 pripojeného k Zmluve o Európskej únii a Zmluve 
o fungovaní Európskej únie.


