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OZNÁMENIE POSLANCOM
(0046/2012)

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

V súlade s článkom 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 presvedčení, 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 nemeckej Spolkovej rady k uvedenému 
návrhu.
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PRÍLOHA

Odôvodnené stanovisko nemeckej Spolkovej rady

Spolková rada na svojom 895. zasadnutí, ktoré sa konalo 30. marca 2012, prijala 
v súlade s článkom 12 písm. b) Zmluvy o EÚ toto stanovisko:

1. Spolková rada zastáva názor, že návrh nie je v súlade so zásadou subsidiarity. Keďže 
podľa článku 5 ods. 3 ZEÚ koná Únia v oblastiach, ktoré nepatria do jej výlučnej 
právomoci, len v takom rozsahu a vtedy, ak ciele zamýšľané touto činnosťou nemôžu 
členské štáty uspokojivo dosiahnuť na ústrednej úrovni alebo na regionálnej alebo 
miestnej úrovni, ale z dôvodov rozsahu alebo účinkov navrhovanej činnosti ich možno 
lepšie dosiahnuť na úrovni Únie.

Spolková rada vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že Komisia nezohľadnila 
výhrady týkajúce sa obmedzenia zákonodarných právomocí a dodržiavania zásady 
subsidiarity, ktoré Spolková rada uviedla už vo svojom stanovisku z 11. februára 2011 
k oznámeniu Komisie s názvom Komplexný prístup k ochrane osobných údajov 
v Európskej únii (BR-Drucksache 707/10 (uznesenie)). V súčasnosti predložené návrhy 
rozsiahlej modernizácie ochrany osobných údajov prostredníctvom smernice upravujúcej 
rámec ochrany údajov v oblasti polície a súdnictva (pozri BR-Drucksache 51/12) a zmena 
súčasnej smernice o ochrane údajov na všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ako aj 
súčasné prispôsobenie ustanovení smernice o ochrane súkromia a elektronických 
komunikáciách (smernica 2002/58/ES) týkajúcich sa ochrany údajov potvrdzujú tieto 
výhrady. Spolková rada sa preto domnieva, že je naďalej potrebná spoločná koncepcia, 
ktorá bude lepšie spĺňať zásady subsidiarity a proporcionality ako navrhovaný model 
nariadenia.

Navrhované všeobecné nariadenie o ochrane údajov nespĺňa požiadavky článku 5 ods. 3 
ZEÚ z týchto dôvodov:

2. V návrhu nariadenia sa dostatočne neobjasňuje, že vo verejnej a neverejnej oblasti je na 
európskej úrovni nevyhnutná záväzná úplná úprava ochrany údajov prostredníctvom 
nariadenia. Na rozdiel od súčasnej smernice zameranej už na úplnú harmonizáciu 
vnútroštátnych opatrení na ochranu údajov vedie návrh nariadenia s komplexne záväznou 
povahou k takmer úplnému potlačeniu ustanovení jednotlivých členských štátov 
týkajúcich sa ochrany údajov. Práve vo verejnej oblasti, ale aj v rozsiahlych oblastiach 
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právneho rámca neverejnej ochrany údajov vznikajú v súčasnosti v Nemecku, ako aj 
v ostatných členských štátoch diferencovanejšie opatrenia na ochranu údajov, ktoré vedú 
k väčšej vykonávacej schopnosti a právnej istote ako jednotlivé ustanovenia návrhu 
nariadenia, pre ktoré je charakteristická vysoká úroveň abstraktnosti. Na základe 
prioritného uplatňovania všeobecného nariadenia o ochrane údajov je ohrozené ďalšie 
trvanie hlavných oblastí nemeckých právnych predpisov o ochrane údajov, ktoré boli 
doteraz nesporné aj z hľadiska vnútorného trhu. Týka sa to napríklad ochrany sociálnych 
údajov alebo ustanovení o kamerovom dohľade, ktoré sú nevyhnutné na základe výhrady 
dôležitosti a upravené na spolkovej úrovni alebo úrovni spolkových krajín.

3. Pokiaľ aj sú v rámci ustanovení európskeho nariadenia uznané aspoň kompetencie 
členských štátov na konkrétnejšie určenie, chýbajú príslušné výslovné splnomocnenia 
v prospech vnútroštátnych zákonodarcov. Veľký počet predpokladaných splnomocnení na 
prijatie delegovaných právnych aktov potvrdzuje skôr cieľ, ktorý vo veľkom rozsahu 
presahuje udelenie kompetencií podľa článku 16 ods. 2 ZFEÚ a ktorý je zameraný na 
rozsiahlu, jednotnú a úplnú úpravu celého európskeho rámca pre ochranu údajov, ktorú 
stanoví výlučne európsky zákonodarca. Jednotnú úroveň ochrany údajov v celej Únii 
možno naproti tomu dosiahnuť aj ďalším zlepšením doteraz platnej smernice o ochrane 
údajov. Tá sa tiež zameriava na úplnú harmonizáciu právneho rámca pre ochranu údajov, 
ponecháva však členským štátom možnosť, aby vnútroštátnymi právnymi predpismi 
konkrétnejšie určili kritériá, ktoré môžu byť predmetom výkladu, ako ich uplatňuje aj 
navrhované nariadenie.

4. Návrh záväznej úplnej úpravy právneho rámca pre ochranu údajov vo verejnej 
a neverejnej oblasti, ktorý predložila Komisia, vo veľkej miere presahuje cieľ 
zabezpečiť vysokú úroveň ochrany údajov v týchto oblastiach a rovnaké podmienky. 
Navrhované nariadenie ako priamo platné nariadenie zasiahne v dôsledku svojej 
otvorenej a nejasnej vecnej pôsobnosti takmer všetky oblasti platných vnútroštátnych 
predpisov o ochrane údajov okrem predmetu ochrany údajov týkajúcich sa médií, 
zdravia a zamestnania, zahrnutých v článkoch 80 a nasl. návrhu. Navrhované nariadenie 
sa tak vzťahuje aj na výlučne miestne oblasti, ako napr. činnosť miestnych 
bezpečnostných orgánov, keďže z rozsahu pôsobnosti je vyňatá len „oblasť národnej 
bezpečnosti“, v súvislosti s otázkami „verejnej bezpečnosti“ však stanovuje len 
možnosť výnimky podľa ustanovení článku 21. Rozšírením navrhovaného nariadenia na 
všetky činnosti v rozsahu pôsobnosti práva Únie (článok 2 ods. 2 písm. a) návrhu 
nariadenia) Komisia navyše požaduje regulačné právomoci v oblasti právnych 
predpisov o ochrane údajov s cieľom vytvoriť záväznú úpravu oblastí vecnej 
pôsobnosti, ako napr. systému vzdelávania, pri ktorých je výslovne vylúčená právomoc 
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harmonizovať právne predpisy a správne opatrenia (napr. článok 165 ods. 4 ZFEÚ). To
isté sa týka právnych predpisov v oblasti bezpečnosti, ktorá nesúvisí s trestnou 
činnosťou, kde je úprava naďalej výlučne v právomoci členských štátov (pozri 
články 72, 87, 276 ZFEÚ).

5. Spolková rada ďalej zastáva názor, že spracovanie osobných údajov verejnou správou 
členských štátov v zásade nespadá do legislatívnej právomoci EÚ, a preto ho treba 
vyňať z vecnej pôsobnosti nariadenia s cieľom zabrániť porušeniu zásady subsidiarity. 
Článok 6 ods. 3 prvá veta písm. b) spolu s ods. 1 písm. e) návrhu nariadenia síce 
stanovuje, že členské štáty majú právomoc prijímať právne predpisy týkajúce sa tejto 
oblasti a spracovania na splnenie úloh vykonávaných vo verejnom záujme. Ich rozsah 
pôsobnosti však obmedzia osobitné požiadavky na úrovni Únie (článok 6 ods. 3 druhá
veta návrhu nariadenia), takže členské štáty napokon nemajú nijaké samostatné 
regulačné právomoci v oblasti spracovania údajov orgánov verejnej správy.

6. Ďalší rozpor so zásadami subsidiarity a proporcionality vyplýva najmä v oblasti 
spracovania údajov orgánov verejnej správy napokon aj z ustanovenia článku 1 ods. 3 
návrhu nariadenia, ktoré v súvislosti so zabezpečením voľného pohybu údajov takisto 
zakazuje akékoľvek vnútroštátne opatrenia na ochranu údajov, ktoré presahujú rozsah 
nariadenia: práve v súvislosti so spracovaním údajov v oblasti verejnej správy, ako napr. 
v rámci právnych predpisov na ochranu sociálnych údajov s ich obmedzujúcimi 
procesnými ustanoveniami (napríklad v rámci inštitucionálneho rozdelenia spracovania 
údajov), pripadajú do úvahy vyššie vnútroštátne normy na ochranu údajov bez 
ovplyvnenia záujmov vnútorného trhu.

7. Navrhované všeobecné nariadenie o ochrane údajov nie je vhodné na zabezpečenie 
jednotnej právnej úpravy na ochranu údajov, ktorá by sa vzťahovala na takmer všetky 
oblasti, a preto porušuje zásady subsidiarity a proporcionality. Navrhované nariadenie 
vzhľadom na svoju vysokú úroveň abstraktnosti, ktorá zovšeobecňuje požiadavky 
a vyrovnáva diferencované právne predpisy všeobecnej a osobitnej ochrany údajov 
členských štátov, odkazuje v súvislosti s mnohými dôležitými otázkami týkajúcimi sa 
práv na ochranu osobnosti a vykonávania ostatných základných práv občanov na 
delegované právne akty Komisie v záujme splnenia cieľa úplnej harmonizácie. V každom 
prípade sa praktické vykonávanie právnych predpisov na ochranu údajov až do prijatia 
podrobnejších právnych predpisov prostredníctvom delegovaných európskych 
legislatívnych aktov zaťaží rôznymi právnymi neistotami, keďže platné vnútroštátne 
právne predpisy stratia platnosť už po dvojročnej prechodnej lehote. Cieľ, ktorý Komisia 
zdôrazňuje, a to zvýšiť prijatím navrhovaného nariadenia pri spracovaní osobných údajov 
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právnu istotu pre hospodárstvo a štát, sa z tohto dôvodu nesplní. Naproti tomu by 
prevzatie ustanovení navrhovaného nariadenia do súčasnej smernice o ochrane údajov len 
odôvodnilo povinnosť prispôsobiť vnútroštátne právne predpisy o ochrane údajov, 
v záujme právnej istoty a plánovaného vykonávania by však umožňovalo kontinuitu 
vnútroštátnych právnych predpisov.

8. Návrh nariadenia je v rozpore so zásadami subsidiarity a proporcionality, keďže 
ustanovenia týkajúce sa práv Komisie v rámci tzv. mechanizmu konzistentnosti 
(článok 57 a nasl., najmä článok 60 písm. f) návrhu nariadenia) nie sú v súlade 
s nezávislosťou orgánov pre ochranu údajov stanovenou v článku 16 ods. 2 druhá veta 
ZFEÚ. Podľa judikatúry Súdneho dvora Európskej únie je vzhľadom na požiadavku 
úplnej nezávislosti orgánov vykonávajúcich kontrolu ochrany údajov nevyhnutné, aby sa 
vylúčilo nebezpečenstvo politického vplyvu na rozhodnutia kontrolných orgánov. 
V navrhovanom nariadení však otvorená právomoc prerušiť postup dohľadu nad 
ochranou údajov vytvára priame možnosti vplyvu, pri ktorých nemožno vylúčiť, že na ne 
budú pôsobiť rozsiahle výkonné úlohy mimo právnych predpisov o ochrane údajov, ktoré 
bez ohľadu na svoju formálnu nezávislosť patria do pôsobnosti Komisie.

9. Rozhodnutím v prospech ustanovenia európskych noriem v oblasti ochrany údajov vo 
forme legislatívneho nariadenia vytvára Komisia právnu neistotu, pokiaľ ide 
o ustanovenia týkajúce sa ochrany údajov platné v sektore elektronických komunikácií 
podľa smernice 2002/58/ES. Článkom 88 ods. 2 návrhu nariadenia sa menia povinnosti 
členských štátov, ktoré táto smernica stanovuje v súvislosti s vykonávaním ochrany 
údajov v rámci elektronických komunikácií, a stanovuje sa, že odkazy smernice o ochrane 
súkromia a elektronických komunikáciách na smernicu o ochrane údajov sa majú 
považovať za odkazy na navrhované všeobecné nariadenie o ochrane údajov. Členské 
štáty tak musia vytvoriť nové osobitné vnútroštátne normy v oblasti ochrany údajov pre 
elektronické komunikácie, pričom im vzhľadom na prioritné uplatňovanie navrhovaného 
nariadenia nezostanú v oblasti všeobecného právneho rámca pre ochranu údajov nijaké 
legislatívne právomoci. Rozhodnutím prijať všeobecné nariadenie o ochrane údajov 
namiesto zlepšenia smernice o ochrane údajov sa podstatne zvýši právna neistota v oblasti 
ochrany údajov pri elektronických komunikáciách, ktorá je v informačnej spoločnosti 
ústredná, pričom túto neistotu nevyvážia nijaké iné výhody vykonávania ochranných úloh 
článku 16 ods. 1 ZFEÚ.

10. Rozhodnutie prijať všeobecné nariadenie o ochrane údajov súčasne s úpravou ochrany 
údajov v oblasti polície a súdnictva prostredníctvom smernice vytvára problémy pri 
vymedzení, ktoré tiež svedčia o porušovaní zásad subsidiarity a proporcionality. Spolková 
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rada konštatuje, že doterajšia koncepcia nového formulovania právneho rámca EÚ pre 
ochranu údajov by viedla k tomu, že polícia a orgány verejného poriadku budú musieť pri 
plnení svojich úloh súvisiacich so spracovaním osobných údajov dodržiavať odlišné 
právne predpisy. Cieľ smernice o ochrane údajov v oblasti polície a súdnictva (pozri 
článok 1 ods. 1 a odôvodnenie 3.4.1, BR-Drucksache 51/12) je určiť ustanovenia týkajúce 
sa spracovania osobných údajov na účely predchádzania trestným činom, ich 
vyšetrovania, odhaľovania a stíhania. Navrhované všeobecné nariadenie o ochrane údajov 
sa nevzťahuje na túto oblasť (článok 2 ods. 2 písm. e) návrhu). Policajné orgány 
jednotlivých krajín sú však zodpovedné tak za oblasť predchádzania trestným činom, ako 
aj za oblasť všeobecnej bezpečnosti, ktorá je s výhradou obmedzených výnimiek podľa 
článku 21 návrhu zahrnutá v záväzných požiadavkách navrhovaného všeobecného 
nariadenia o ochrane údajov. Táto neucelenosť poukazuje na to, že lepšiu ochranu 
osobných údajov v rámci legislatívnych právomocí EÚ by bolo možné zabezpečiť 
zlepšením smernice o ochrane osobných údajov, ale nie tromi právnymi aktmi s odlišnou 
záväznosťou pre členské štáty – plánovaným všeobecným nariadením o ochrane údajov, 
navrhovanou smernicou o ochrane údajov v oblasti polície a súdnictva, ako aj existujúcou 
smernicou 2002/58/ES.


