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Věc: Odůvodněné stanovisko německé Spolkové rady týkající se návrhu nařízení 
Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení 
o ochraně údajů)
((COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011 (COD))

Podle článku 6 protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality může každý 
vnitrostátní parlament ve lhůtě osmi týdnů ode dne postoupení návrhu legislativního aktu 
zaslat předsedům Evropského parlamentu, Rady a Komise odůvodněné stanovisko uvádějící, 
proč soudí, že dotyčný návrh není v souladu se zásadou subsidiarity.

Podle jednacího řádu Evropského parlamentu je za dodržování zásady subsidiarity odpovědný 
Výbor pro právní záležitosti.

V příloze naleznete pro vaši informaci odůvodněné stanovisko německé Spolkové rady 
týkající se výše uvedeného návrhu.
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PŘÍLOHA

Odůvodněné stanovisko německé Spolkové rady

Na svém 895. zasedání konaném dne 30. března 2012 přijala Spolková rady podle čl. 12 
písm. b) Smlouvy o EU (SEU) následující stanovisko:

1. Spolková rada soudí, že návrh není v souladu se zásadou subsidiarity. Podle čl. 5 odst. 3 
SEU jedná Unie v oblastech, které nespadají do její výlučné pravomoci, pouze tehdy 
a do té míry, pokud cílů zamýšlené činnosti nemůže být dosaženo uspokojivě členskými 
státy na úrovni ústřední, regionální či místní, ale spíše jich, z důvodu jejího rozsahu či 
účinků, může být lépe dosaženo na úrovni Unie.

Spolková rada lituje, že Komise nezohlednila její výhrady k vymezení legislativních 
pravomocí a k zachování zásady subsidiarity, které již vyjádřila ve svém stanovisku ke 
sdělení Komise k celkové koncepci ochrany údajů v EU (SR-tisk 707/10 (rozhodnutí)) 
ze dne 11. února 2011. Opodstatněnost těchto výhrad potvrzují nyní předkládané návrhy 
celkové modernizace ochrany osobních údajů pomocí směrnice o regulaci práva 
rozhodného pro ochranu údajů u policie a justičních orgánů (srov. SR-tisk 51/12) 
a převedení stávající směrnice o ochraně údajů do základního nařízení o ochraně údajů 
při současném přizpůsobení právní úpravy ochrany údajů směrnici o elektronické 
komunikaci (směrnice 2002/58/ES).

Spolková rada se proto domnívá, že je nadále žádoucí celková koncepce, která bude se 
zásadou subsidiarity a proporcionality lépe v souladu než navržený model regulace.

Navrhované základní nařízení o ochraně údajů nesplňuje požadavky čl. 5 odst. 3 SEU, 
a to z těchto důvodů:

2. Návrh nařízení nevysvětluje dostatečně jasně, proč je žádoucí ochranu údajů ve veřejné 
a neveřejné oblasti plně a závazně regulovat na evropské úrovni prostřednictvím nařízení. 
Na rozdíl od stávající směrnice, zaměřené již na plnou harmonizaci vnitrostátních 
způsobů zajištění ochrany údajů, povede regulace prostřednictvím nařízení s nárokem na 
rozsáhlou závaznou platnost k téměř úplnému potlačení právních předpisů o ochraně 
údajů na úrovni členských států. Právě ve veřejné oblasti, ale také v rozsáhlých částech 
neveřejného práva týkajícího se ochrany údajů, existují v Německu, stejně jako v dalších 
členských státech, diferencované záruky ochrany údajů, které jsou jako takové z hlediska 
uplatňování příslušných právních předpisů účinnější a poskytují větší právní jistotu než 
jednotlivá ustanovení návrhu nařízení, jež vykazují vysokou úroveň abstrakce. Přednostní 
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použití základního nařízení o ochraně údajů zpochybňuje kontinuitu klíčových oblastí 
německého práva týkajícího se ochrany údajů, které byly dosud nesporné také z hlediska 
vnitřního trhu. To platí například pro ochranu sociálních údajů nebo pro předpisy na 
spolkové i zemské úrovni požadované v rámci výhrady významnosti u sledování pomocí 
videokamer.

3. Ačkoli jsou v rámci evropských právních předpisů uznány alespoň pravomoci členských 
států, pokud jde o praktické provádění právních předpisů, odpovídající ustanovení 
o výhradní pravomoci vnitrostátních zákonodárců chybějí. Zmocnění k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci stanovená ve velmi vysokém počtu svědčí spíše o záměru svěřit 
úpravu veškerých právních předpisů o ochraně údajů v EU v plné míře a výhradně 
evropským zákonodárcům, čímž se výrazně překračují pravomoci udělené podle čl. 16 
odst. 2 SFEU. Jednotné úrovně ochrany údajů v celé Unii lze přitom i nadále dosahovat 
dalším rozvíjením dosud platné směrnice o ochraně údajů. Také tato směrnice je 
zaměřena na plnou harmonizaci práva týkajícího se ochrany údajů, avšak ponechává 
členským státům možnost konkretizovat v rámci jejich právních předpisů znaky skutkové 
podstaty způsobilé k výkladu, jak je také navrhované nařízení průběžně využívá.

4. Závazná plná regulace práva týkajícího se ochrany údajů ve veřejné a neveřejné oblasti, 
již navrhuje Komise, jde daleko za cíl poskytovat v těchto oblastech vysokou úroveň 
ochrany údajů a rovné podmínky soutěže. Na základě své otevřené a neurčitě pojaté 
věcné oblasti působnosti potlačí navrhované nařízení, jakožto bezprostředně platný 
právní předpis, téměř všechny oblasti platného vnitrostátního práva pro ochranu údajů 
s výjimkou oblastí ochrany údajů týkajících se sdělovacích prostředků, zdraví 
a zaměstnanců uvedených v článku 80 a v následujících článcích návrhu. Nařízení se 
tedy týká také čistě místních oblastí, např. činnosti místních bezpečnostních orgánů, 
neboť z oblasti působnosti je vyňata pouze „oblast národní bezpečnosti“, ale pro otázky 
„veřejné bezpečnosti“ jsou v něm možnosti odchylné úpravy zahrnuty pouze podle 
článku 21. Tím, že Komise rozšiřuje navrhované nařízení na veškeré činnosti v právní 
působnosti Unie (čl. 2 odst. 2 písm. a) návrhu), si navíc, pokud jde o ochranu údajů, 
nárokuje regulační pravomoci přijímat závazné právní předpisy v oblastech, jako je 
např. systém vzdělávání, v nichž je pravomoc harmonizovat právní a správní předpisy 
dokonce výslovně vyloučena (např. v čl. 165 odst. 4 SFEU). Totéž platí také pro oblast 
ochrany, která nesouvisí se stíháním trestné činnosti, u níž regulační pravomoc nadále 
přísluší výhradně členským státům (srov. články 72, 87, 276 SFEU).

5. Spolková rada se dále domnívá, že zpracování osobních údajů prostřednictvím veřejné 
správy členských států v zásadě nespadá do legislativní pravomoci EU, a proto je třeba 
jej z věcné oblasti působnosti nařízení vyjmout, a zabránit tak porušení zásady 
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subsidiarity. Pokud jde o tuto oblast a o zpracování údajů nutné pro provedení úkolů, 
které jsou ve veřejném zájmu, obsahuje čl. 6 odst. 3 první věta písm. b) v souvislosti 
s odst. 1 písm. e) návrhu nařízení pravomoc vydávat předpisy na úrovni členských států.
Jejich působnost však vymezují konkrétní požadavky práva Unie (čl. 6 odst. 3 druhá 
věta návrhu nařízení), takže ve výsledku žádné samostatné regulační pravomoci 
členských států v oblasti zpracování údajů orgány veřejné správy zachovány nejsou.

6. Další rozpor se zásadou subsidiarity a proporcionality vzniká zejména v oblasti 
zpracování údajů orgánů veřejné správy a koneckonců vyplývá také z ustanovení čl. 1 
odst. 3 návrhu nařízení, které pro zajištění volného pohybu údajů zakazuje jakékoli 
vnitrostátní provádění ochrany údajů překračující rámec nařízení. Právě při zpracování 
údajů v oblasti veřejné správy, jako např. v oblasti práva týkajícího se ochrany sociálních 
údajů s jeho restriktivní procesní úpravou (v podobě povinnosti zpracování údajů 
z organizačně právního hlediska rozdělovat), lze uvažovat o vyšších vnitrostátních 
normách ochrany údajů, aniž by se tím narušil vnitřní trh.

7. Navrhované základní nařízení o ochraně údajů není vhodné k tomu, aby zajistilo 
rozsáhlou regulaci ochrany údajů platnou pro téměř všechny oblasti, a proto také v tomto 
ohledu porušuje zásadu subsidiarity a proporcionality. Vzhledem ke své vysoké úrovni 
abstrakce, která generalizuje požadavky a nivelizuje odlišná práva na ochranu týkající se 
všeobecné a odborné ochrany údajů v členských státech, odkazuje navrhované nařízení 
u mnoha otázek podstatných pro ochranu osobnostních práv a výkonu ostatních 
základních občanských práv v zájmu dosažení cíle plné harmonizace na akty Komise 
v přenesené pravomoci. Až do vydání podrobných předpisů prostřednictvím evropských 
právních aktů v přenesené pravomoci je praktické provádění právních předpisů týkajících 
se ochrany údajů zatíženo různými stupni právní nejistoty, neboť platné vnitrostátní 
předpisy se nemají uplatňovat již po dvouletém přechodném období. Nebylo tak dosaženo 
cíle, který zdůrazňuje Komise, tj. zvýšit prostřednictvím vydání navrhovaného nařízení 
právní jistotu pro hospodářství a stát při zpracování osobních údajů. Naopak pokud by se 
ustanovení navrhovaného nařízení začlenila do revize stávající směrnice o ochraně údajů, 
znamenalo by to pro vnitrostátní právo týkající se ochrany údajů pouze povinnosti úprav, 
a bylo by tak možné v zájmu právní jistoty a účinného provádění zachovat kontinuitu 
vnitrostátních předpisů.

8. Návrh nařízení odporuje zásadám subsidiarity a proporcionality, neboť pravidla týkající 
se práv působení Komise v rámci tzv. mechanismu jednotnosti (článek 57 a následující 
články, zejména čl. 60 písm. f) návrhu nařízení) nejsou v souladu s nezávislostí orgánů pro 
ochranu údajů, již zaručuje čl. 16 odst. 2 druhá věta SFEU. Požadavek plné nezávislosti 
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orgánů pověřených kontrolou ochrany údajů již podle judikatury Evropského soudního dvora 
znamená, že musí být vyloučeno prosté nebezpečí politického vlivu na rozhodování 
kontrolních orgánů. Pravomoci stanovené v navrhovaném nařízení, které se týkají přerušení 
postupů dozoru nad ochranou údajů, však bezprostředně umožňují uplatňování vlivu, přičemž 
nelze vyloučit, že tyto pravomoci budou mimo právo týkající se ochrany údajů ovlivněny 
rozsáhlými výkonnými pravomocemi, které náleží Komisi bez ohledu na její formální 
nezávislost. 

9. Svým rozhodnutím stanovit evropské normy ochrany údajů prostřednictvím právního 
aktu vytváří Komise právní nejistotu ohledně platných pravidel ochrany údajů v oblasti 
služeb elektronických komunikací podle směrnice 2002/58/ES. Povinnost uplatňovat 
předpisy na ochranu údajů u služeb elektronických komunikací, již podle této směrnice 
mají členské státy, se mění na základě čl. 88 odst. 2 návrhu nařízení, který má změnit 
odkazy, které jsou ve směrnici o službách elektronických komunikací na směrnici 
o ochraně dat, na odkazy na navrhované základní nařízení o ochraně dat. Členské státy 
jsou tak postaveny před úkol formulovat nové konkrétní vnitrostátní normy ochrany údajů 
pro služby elektronických komunikací, přičemž jim v oblasti obecného práva týkajícího 
se ochrany údajů vzhledem k přednostnímu použití navrhovaného nařízení nezůstávají 
žádné legislativní pravomoci. Oblast ochrany údajů u služeb elektronických komunikací, 
která má právě v informační společnosti zásadní úlohu, je proto vlivem rozhodnutí 
přijmout základní nařízení o ochraně údajů namísto revize směrnice o ochraně údajů 
zatížena značnou právní nejistotou, která není vyvážena žádnými jinými výhodami 
v souvislosti s uplatňováním požadavků na ochranu podle čl. 16 odst. 1 SFEU.

10. Rozhodnutí přijmout základní nařízení o ochraně údajů při současné regulaci ochrany 
údajů u policie a justičních orgánů prostřednictvím směrnice vytváří problémy 
s vymezením působnosti, což je jen dalším dokladem o porušování zásad subsidiarity 
a proporcionality. Spolková rada konstatuje, že by dosavadní koncepce nového 
uspořádání práva EU týkajícího se ochrany údajů vedla k tomu, že by policie a pořádkové 
orgány v rámci provádění svých úkolů v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
musely dodržovat různé právní předpisy. Cílem směrnice pro ochranu údajů u policie 
a justičních orgánů (viz čl. 1 odst. 1 a důvodovou zprávu bod 3.4.1, SR-tisk 51/12) je 
stanovit předpisy pro zpracování osobních údajů za účelem prevence, odhalování, 
vyšetřování nebo stíhání trestné činnosti. Navrhované základní nařízení o ochraně údajů 
se na tuto oblast nevztahuje (čl. 2 odst. 2 písm. e) návrhu). Policie v jednotlivých 
spolkových zemích je však příslušná jak pro oblast prevence trestných činů, tak pro oblast 
všeobecné bezpečnosti, které jsou stanoveny s výhradou vymezených výjimek podle 
článku 21 návrhu, jichž se týkají závazné požadavky navrhovaného základního nařízení 
o ochraně údajů. Tato roztříštěnost ukazuje, že lepší ochranu osobních údajů v rámci 
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legislativních pravomocí EU by bylo možné zajistit revizí směrnice o ochraně údajů, 
a nikoli pomocí tří právních aktů s různou měrou závaznosti pro členské státy, tj. 
plánovaného nařízení o ochraně údajů, navrhované směrnice o ochraně údajů u policie 
a justičních orgánů a stávající směrnice 2002/58/ES.


