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1. Reforma ochrany údajov – dôkladné zváženie odporúčaní Európskeho parlamentu –
spoločná agenda

Reforma systému ochrany údajov, ktorú iniciovala Európska komisia v januári 2012, je 
vítaná, pretože vo veľkej miere obsahuje odporúčania Parlamentu, ktoré vyjadril vo svojom 
uznesení zo 6. júla 2011 o komplexnom prístupe k ochrane osobných údajov v Európskej 
únii1, a to v štyroch hlavných oblastiach: plná angažovanosť v súvislosti s komplexným 
prístupom (1a), posilnenie práv jednotlivcov (1b), ďalšie posilnenie dimenzie vnútorného trhu 
a zabezpečenie lepšieho presadzovania pravidiel na ochranu údajov (1c) a posilnenie 
globálnej dimenzie ochrany údajov (1d).

1a. Výber nariadenia ako všeobecného rámca pre ochranu údajov v EÚ, ktorým sa nahradí 
smernica 95/46/ES, zohľadňuje požiadavku Parlamentu dosiahnuť „plnú mieru harmonizácie 
na najvyššej úrovni, ktorou sa zabezpečí za každých okolností právna istota a jednotná vysoká 
miera ochrany jednotlivcov“. Zároveň však v návrhu všeobecného nariadenia o ochrane 
údajov nebola zohľadnená dôrazná výzva, aby sa spracovanie osobných údajov inštitúciami 
a orgánmi Európskej únie, ktoré je upravené v nariadení (ES) č. 45/2001, začlenilo do rozsahu 
pôsobnosti nového rámca.

Komisia urobila politické rozhodnutie, že právny rámec spracovania na účely predchádzania 
trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania a súvisiacich sudcovských 
činností bude mať formu smernice. Právna úprava presadzovania práva v oblasti spracovania 
údajov v členských štátoch, ktorú dlhodobo požaduje Parlament, je vítaným krokom v tejto 
oblasti, spravodajcovia sa však domnievajú, že vzhľadom na citlivosť tejto otázky by cieľom 
smernice mala byť vyššia úroveň ochrany. Je to osobitne dôležité vzhľadom na to, že 
Parlament jasne zdôraznil, že „pravidlá týkajúce sa konkrétnych sektorov by nemali 
v žiadnom prípade viesť k oslabeniu úrovne ochrany ustanovenej v rámcových právnych 
predpisoch, ale mali by presne vymedzovať výnimočné, potrebné, oprávnené a úzko 
zamerané odchýlky zo všeobecných zásad ochrany údajov.“

1b. Spravodajcovia sa domnievajú, že v súčasných textoch sa navrhujú mnohé dôležité 
objasnenia a zlepšenia, pokiaľ ide o zásady a práva dotknutej osoby. Týka sa to ustanovení 
o súhlase, najmä jeho výslovnom charaktere, pravidiel transparentnosti, podrobných pravidiel 
informovania dotknutej osoby, práva na výmaz a práva „byť zabudnutý“, prenosnosti údajov, 
ako aj pravidiel týkajúcich sa citlivých údajov a údajov o deťoch.

1c. Reforma odráža aj požiadavky Parlamentu týkajúce sa úradníka na ochranu údajov, 
hodnotenia vplyvu na súkromie, oznamovania porušenia ochrany údajov, silného postavenia 
a právomocí, ako aj príslušných zdrojov orgánov pre ochranu údajov, postavenia pracovnej 
skupiny na základe článku 29 a požiadavky týkajúce sa prísnych a odrádzajúcich sankcií.

1d. V ustanoveniach o medzinárodných prenosoch údajov, o ktorých zefektívnenie 
a posilnenie žiadal EP, sú teraz výslovne začlenené postupy, ako sú záväzné firemné pravidlá 
alebo štandardné zmluvné ustanovenia o ochrane údajov, a za pozitívne sa považuje 
objasnenie postupu hodnotenia primeranosti. Ustanovenia o prenose údajov v rámci 
spolupráce v oblasti presadzovania práva treba vnímať aj v súvislosti s prebiehajúcimi 

                                               
1 P7_TA-PROV(2011)0323.
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rokovaniami s tretími krajinami, napríklad o rámcovej dohode medzi EÚ a USA o ochrane 
údajov, k čomu Parlament vyjadril svoje stanovisko už niekoľko krát.

2. Hlavné prvky reformy

Hlavné prvky reformy:1

― ochrana údajov ako základné právo, zakotvené v článku 8 charty a v článku 16 ZFEÚ, 
a v tejto súvislosti zlepšenie možnosti jednotlivcov kontrolovať svoje údaje (slobodne 
vyjadrený informovaný a výslovný súhlas, právo na opravu a výmaz a právo „byť 
zabudnutý“, právo na informácie a prístup k vlastným údajom, prenosnosť údajov a právo 
namietať);

― zachovanie zásady pokryť všetky druhy situácií a všetky typy sektorov (okrem národnej 
bezpečnosti, spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky a s výnimkou nezárobkovej 
profesionálnej činnosti) tými istými alebo podobnými súbormi pravidiel, pričom pre 
verejný a súkromný sektor platia tie isté zásady a mechanizmy s potrebnými a 
primeranými obmedzeniami pre oblasť presadzovania práva;

prispôsobenie pravidiel ochrany údajov nových technologickým výdobytkom, a to formálne 
neutrálnym spôsobom (napríklad špecificky navrhnuté riešenia pre ochranu súkromia 
a štandardne určená ochrana údajov);

― poskytnutie účinných prostriedkov na ochranu základného práva na ochranu údajov 
(obmedzenie účelu, právomoci prevádzkovateľa, oznamovanie porušenia ochrany 
osobných údajov, zdatné a nezávislé národné orgány pre ochranu údajov, úradníci pre 
ochranu údajov vo všetkých verejných orgánoch, v spoločnostiach presahujúcich určitú 
veľkosť alebo v osobitných situáciách, účinné správne a súdne prostriedky nápravy);

― predchádzanie roztrieštenosti a zabezpečenie právnej istoty jednotlivcom, podnikom (v 
súvislosti s jednotným trhom) a verejným subjektom zavedením jediného kontaktného 
miesta (v pôsobnosti orgánu pre ochranu údajov v hlavnom sídle prevádzkovateľa alebo 
sprostredkovateľa) a mechanizmus konzistentnosti;

― zabezpečenie harmonizácie na základe zásad ochrany údajov, pokiaľ ide o spracovanie 
a výmenu údajov zo strany polície a súdnych orgánov na účely predchádzania trestným 
činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných 
sankcií (keďže aspekty ochrany údajov sú podstatnou časťou existujúcich a navrhovaných 
právnych predpisov EÚ v tejto oblasti), a tým aj prekonanie súčasného stavu, keď sa 
pravidlá EÚ (rámcové rozhodnutie 2008/977/SVV) uplatňujú len v prípadoch 
vykazujúcich aj cezhraničný rozmer;

― zabezpečenie bezpečného a solídneho systému prenosov údajov do tretích krajín (na 
základe rozhodnutia o primeranosti týkajúceho sa určitej krajiny, územia alebo sektora 

                                               
1 Pozri aj oznámenie Komisie s názvom Ochrana súkromia v prepojenom svete. Európsky rámec ochrany údajov 
pre 21. storočie, COM(2012)0009.
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spracovania, ktoré vychádza okrem iného z práv dotknutých osôb s bydliskom v Únii na 
účinné správne a súdne prostriedky nápravy, alebo na základe osobitných náležitých záruk 
v právne záväzných nástrojoch) a presadzovanie systému EÚ v zahraničí (vrátane dohôd 
s tretími krajinami).

3. Jednotný prístup

Spravodajcovia sa domnievajú, že obidva návrhy revízie predstavujú jedinečnú legislatívnu 
príležitosť vypracovať pre oblasť ochrany údajov dva plne koherentné, zosúladené právne 
nástroje na vysokej úrovni tým, že sa schváli komplexný, vyvážený, koordinovaný a paralelný 
postup pre obidva texty. Jednotný prístup je v súlade s opakovanými požiadavkami 
Parlamentu z posledných rokov, aby sa zaviedol solídny a ambiciózny rámec ochrany údajov, 
ktorým sa odstráni roztrieštenosť a právna neistota. Takýto prístup konkrétne

― zaručí, aby sa prijali koordinované legislatívne prístupy, ktoré zlepšia podstatu 
a konzistentnosť oboch spisov. Každý spravodajca určený pre tento balík je v podstate 
zároveň tieňovým spravodajcom pre druhý spis. Koordinácia je zaručená aj 
prostredníctvom spoločných tematických schôdzí, diskusií a vypočutí vo výboroch (pozri 
ďalej); v súčasnosti sa vypracúvajú podobné harmonogramy pre obidva postupy. 

― zabezpečí najefektívnejší a najkomplexnejší postup z legislatívneho hľadiska, pretože sa 
kombinujú schôdze a diskusie, čím sa zaručuje efektívnosť z časového hľadiska 
a maximálne zníženie využívaných zdrojov a zároveň dôsledná práca; 

― zaručí, aby sa rovnaká úroveň ochrany údajov uplatňovala súčasne vo všetkých oblastiach 
činností EÚ, čím sa odstránia anomálie z obdobia pred Lisabonskou zmluvou a zaručí sa 
optimálny dohľad zo strany Súdneho dvora vo všetkých oblastiach.

4. Podniknuté kroky a ďalší postup

4a. O reforme ochrany údajov sa už uskutočnili obsiahle diskusie s tieňovými spravodajcami, 
spravodajcami výborov požiadaných o stanovisko, predsedníctvom Rady a Komisiou.
V týchto diskusiách budú pokračovať a budú spolupracovať so zainteresovanými stranami, 
ako sú orgány pre ochranu údajov, vnútroštátne orgány, priemysel, organizácie zaoberajúce sa 
občianskymi právami a spotrebiteľské organizácie, aby sa zabezpečila čo najširšia podpora 
pre koncepciu Parlamentu. V súvislosti s nariadením výbor LIBE usporiadal 29. mája 2012 
pre zainteresované strany seminár a podobné podujatie zvažuje aj v prípade smernice.

Ako sa dohodli koordinátori výboru LIBE, výbor uskutoční v dňoch 9. a 10. októbra 2012 
každoročnú medziparlamentnú schôdzu výborov s národnými parlamentmi v oblasti slobody, 
bezpečnosti a spravodlivosti o balíku reforiem v oblasti ochrany údajov. V priebehu tohto 
roka budú predložené ďalšie osobitné pracovné dokumenty o nariadení a smernici. Taktiež sa 
diskutuje o vypracovaní posúdenia vplyvu Parlamentom.

Návrhy správ by mali byť podľa terajších plánov predložené do konca roka 2012.
Spravodajcovia dúfajú, že budú pripravení začať rokovania so spoluzákonodarcom v priebehu 
roka 2013.
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4b. Medzi oblasti, ktoré si podľa zistení spravodajcov a tieňových spravodajcov vyžadujú 
ďalšie diskusie a objasnenia, patria napríklad:

― úloha Komisie prostredníctvom delegovaných a vykonávacích aktov a v rámci 
mechanizmu konzistentnosti;

― súčasné vyňatie pravidiel, ktorými sa riadia inštitúcie a agentúry EÚ pri ochrane údajov, 
z reformy;

― vzťah medzi všeobecnými právnymi predpismi Únie a špecifickými vnútroštátnymi 
zákonmi;

― presne rozdelenie úloh a právomocí medzi orgány pre ochranu údajov pri cezhraničných 
prípadoch;

― objasnenie otázky profilovania vrátane ľudského faktora a práva na informácie 
o zásadách, akými sa riadi spracovanie údajov, ako žiadal Parlament;

― pojmy oprávnený záujem, verejný záujem a verejná bezpečnosť;

― prepojenie obidvoch legislatívnych nástrojov, najmä v prípadoch prístupu orgánov 
presadzovania práva k osobným údajom, ktoré sú v držbe súkromných subjektov;

― žiadosti o prístup alebo príkazy na poskytnutie prístupu k osobným údajom, ktoré sa 
uchovávajú v Únii, zo strany verejných orgánov v tretích krajinách, najmä v prípadoch, 
keď sa v nich nachádza sídlo prevádzkovateľa údajov;

― výraznejšie podnety na špecificky navrhnutú a štandardne určenú ochranu údajov.


