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Potreba komplexného prístupu

Súčasné rámcové rozhodnutie Rady 2008/977/SVV z 27. novembra 2008 o ochrane osobných 
údajov spracúvaných v rámci policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach1

neposkytuje komplexný rámec ochrany údajov prostredníctvom zabezpečovania dodržiavania 
právnych predpisov a súdnych orgánov v trestných veciach, keďže sa zameriava iba na 
cezhraničné prípady a otázke existencie paralelných ustanovení týkajúcich sa ochrany údajov 
v iných nástrojoch Európskej únie nevenuje pozornosť.

Cieľom Parlamentu bolo zavedenie jediného komplexného nástroja na ochranu údajov, ktorý 
by zahŕňal rozličné otázky a oblasti. Napriek tomu, že to na začiatku vypracovávania návrhu 
vyzeralo inak, Komisia nenavrhla jeden, ale dva nástroje, pričom by oblasť trestného práva 
bola upravená navrhnutou smernicou. V prípade, že sa smernica ako taká prijme, prinesie so 
sebou mnohé vylepšenia ako rozšírenie jej platnosti na čisto vnútroštátne prípady. V 
súčasnosti existuje nesúrodá zbierka európskych nástrojov na ochranu údajov v oblasti 
policajného a justičného spracúvania v trestných veciach. Momentálna komplikovaná situácia, 
v ktorej musia orgány zodpovedné za zabezpečenie dodržiavania prispôsobiť úroveň ochrany 
prípadu, ktorým sa zaoberajú (cezhraničný prípad, vnútroštátny prípad, Európsky policajný 
úrad, Eurojust, Prümské rozhodnutie) nie je dlhodobo udržateľná v komplexnom právnom 
prostredí, čo sa týka skutočnosti, že ochrana údajov je podľa článku 8 Charty základných práv 
Európskej únie jedným zo základných práv. Napriek tomu, že je účinnosť Charty obmedzená 
na vykonávanie práva EÚ (článok 51 Charty základných práv Európskej únie), Súdny dvor už 
v minulosti v iných oblastiach pochopil tento pojem veľmi obšírne. Zároveň článok 2 zmluvy 
o Európskej únii (ZEÚ) nemá také obmedzenie (v súvislosti s uplatňovaním práva EÚ), čo 
znamená, že členské štáty sú povinné rešpektovať základné práva. V tejto súvislosti by bolo 
z dlhodobého i z právneho hľadiska rozporuplné používať dva rozdielne pojmy v rámci 
jedného základného práva rovnakými orgánmi v cezhraničných aj vnútroštátnych prípadoch.

Je jasné, že nariadenie by bolo vhodnejším riešením, a to z toho dôvodu, že úroveň 
harmonizácie, ktorá sa dosiahne smernicou je neporovnateľne nižšia a mohla by viesť k 
nerovnomernej transpozícii bez zavedenia spoločného horizontálneho postupu v členských 
štátoch (ako sa to udialo aj v prípade smernice 95/46/ES). Nehľadiac na formálnu stránku, 
obsah smernice tiež nedosahuje takú úroveň ochrany, ako navrhované nariadenie. V tejto 
súvislosti, európsky dozorný úradník pre ochranu údajov okrem iného oznámil, že „rozšírenie 
rozsahu pôsobnosti by bolo prínosom, ak smernica zvýši úroveň ochrany údajov v tejto 
oblasti, čo nie je tento prípad. Mnohé ustanovenia v navrhovanej smernici sú bez akéhokoľvek 
odôvodnenia nedostatočné, v porovnaní s ustanoveniami v navrhovanom nariadení“2, 
plánovaný cieľ reformy sa nepodarilo dosiahnuť a nezaviedol sa ani komplexnejší prístup3

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov nalieha na zákonodarcov, „aby sa uistili, že 

                                               
1 Ú. v. EÚ L 350, 30. 12. 2008, s. 60.
2 Stanovisko európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov k balíku reforiem v oblasti ochrany údajov 
z januára 2012, ods. 19.
3 V tejto súvislosti pozri oznámenie Komisie „Komplexný prístup k ochrane osobných údajov v Európskej únii” 
zo 4. novembra 2010 KOM(2010)609, uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. júla 2011, závery z 3071. 
zasadnutia Rady týkajúceho sa spravodlivosti a vnútorných vecí z 24. a 25. februára 2011, stanovisko 
európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov zo 14. januára 2011 atď. 
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oba nástroje obsahujú rovnaké základné ustanovenia a nadobudnú účinnosť v rovnaký deň“.1
V článku 29 sa pracovná skupina s jej stanoviskom na reformu ochrany údajov2 k tejto otázke 
opakovane vrátila a vyjadrila svoje obavy v súvislosti s návrhom Komisie. Preto spravodajca 
za podpory tieňových spravodajcov trvá na oboch nástrojoch balíka reformy a je ochotný 
obhajovať ho, ak by to bolo nutné, vrátane zosúladenia časového rozvrhu oboch návrhov.

Zamedzenie nereálnemu a neuskutočniteľnému rozdeleniu oblastí 

Rozdelenie týchto dvoch nástrojov vyvoláva opodstatnené otázky týkajúce sa ich uplatnenia v 
prípadoch, keď spolupracuje súkromný sektor so sektorom zabezpečujúcim ich dodržiavanie 
alebo iné verejné subjekty. Dva rozdielne nástroje (každý prijatý v inom čase) obsahujúce 
odlišné súbory pravidiel, by z praktického hľadiska nedosiahli svoj cieľ t. j. právnu istotu a 
rovnosť pred zákonom. Z toho dôvodu je sporné, či by navrhnutá podoba smernice, napriek 
tomu, že zahŕňa čisto vnútroštátne prípady, dosiahla zavedenie komplexného prístupu.3
Niekedy sa z vnútroštátneho prípadu vyvinie cezhraničný prípad a/alebo prípad, ktorý si 
vyžaduje spoluprácu so súkromnými subjektmi. Všetky zhromaždené údaje sú potenciálne 
údaje Európskej únie, ktoré v rámci nej kolujú. Dobrým príkladom šírenia 
„kontaminovaných“ údajov poskytol Európsky súd pre ľudské práva vo veci Marper, kde sa 
uchovávanie vzoriek DNA v jednom členskom štáte, kvôli Prümskému rozhodnutiu, stalo 
problémom vo všetkých členských štátoch. To sa odráža aj vo vytvorení a úlohe dozorných 
orgánov, kde smernica jasne naráža na navrhnuté nariadenie, zahŕňajúc úlohu Európskeho 
výboru pre ochranu údajov.4

Navyše otázka inštitúcií EÚ, orgánov, úradov a agentúr nepatrí do pôsobnosti navrhovanej 
smernice (článok 2) napriek ich zvyšujúcemu sa opodstatneniu s ohľadom na spoločné 
využívanie údajov v justičnom sektore a v sektore zabezpečovania dodržiavania zákonov. 
Komisia zároveň navrhuje zrevidovať konkrétne akty v oblasti policajnej a justičnej 
spolupráce tri roky po tom, ako táto smernica nadobudne účinnosť, čo v skutočnosti 
predstavuje časové rozhranie niekoľkých rokov (1 – 2 roky legislatívnej činnosti a tri roky na 
transpozíciu, pričom po troch rokoch by Komisia začala akty revidovať). V praxi to znamená, 
že spoločná úroveň noriem v celej Európskej únii sa vytvorí približne až za 6 rokov a čakať 
tak dlho je neprípustné.

Otázky, na ktoré je potrebné sa zamerať

Je potrebné objasniť niekoľko konkrétnych otázok, zameraných okrem iného na tieto aspekty:

- Každá výnimka musí byť riadne odôvodnená, z toho dôvodu, že právo na ochranu údajov je 

                                               
1 Stanovisko európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov k balíku reforiem v oblasti ochrany údajov 
z januára 2012, ods. 37.
2 Stanovisko 01/2012, článok 29 zostavenia pracovnej skupiny o návrhoch reformy na ochranu údajov z 23. 
marca 2012.
3 V tejto súvislosti odôvodnenie 12 navrhovanej smernice podáva toto vyhlásenie: „S cieľom zabezpečiť rovnakú 
úroveň ochrany fyzických osôb právami, ktoré sú právnymi prostriedkami vymáhateľné v celej Únii, a zabrániť 
rozdielom, ktoré sú prekážkou voľnej výmeny osobných údajov medzi príslušnými orgánmi, by táto smernica 
mala stanoviť jednotné pravidlá ochrany a voľného pohybu osobných údajov v oblasti justičnej spolupráce v 
trestných veciach a v oblasti policajnej spolupráce.“
4 V tejto súvislosti pozri odôvodnenia 52 a 59.
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jedným zo základných práv. Musí byť chránené za každých okolností, pričom článok 52 
Charty základných práv Európskej únie, ktorý umožňuje obmedzenia, sa uplatňuje v plnom 
rozsahu. Takéto obmedzenia musia byť výnimkou zo všeobecného pravidla a nemôžu sa stať 
pravidlom samotným. Otvorená, všeobecná a širšia výnimka nie je prípustná.

- Jasné definovanie zásad ochrany údajov, ako sú prvky uchovávania dát, transparentnosť, 
aktualizácia údajov, údaje by mali byť primerané, relevantné a úmerné vzhľadom na účely, na 
ktoré sa spracúvajú: Navyše ustanovenia, ktoré vyžadujú, aby prevádzkovateľ preukázal 
súlad, tiež chýbajú. 

- Chýba aj mechanizmus hodnotenia najmä pri riadnom hodnotení nevyhnutnosti a 
proporcionality. Táto otázka je dôležitá v prípade, keď potrebujeme zhodnotiť, či sú niektoré 
spracované údaje potrebné a plnia svoj účel. Potreba takéhoto hodnotenia bola vyzdvihnutá v 
rámci diskusií o Programe na sledovanie financovania terorizmu (TFTP) a osobnom zázname 
o cestujúcom (PNR). Toto hodnotenie by zabránilo vzniku tzv. „orwellovskej“ spoločnosti, 
kde by nakoniec došlo k spracúvaniu a analýze všetkých údajov. Zhromažďovanie údajov 
musí byť nevyhnutné, aby sa oprávnil cieľ, berúc do úvahy, že tento cieľ sa nedosiahne iným 
spôsobom a že súkromná sféra jednotlivca je zachovaná. Proporcionalita je tiež prepojená 
s otázkou opakovaného použitia údajov na iný účel, než boli pôvodne legálne spracúvané, aby 
sa zabránilo celkovému vytvoreniu profilov obyvateľstva;1

- Chýba jasná definícia profilovania. Každá takáto definícia by mala byť v súlade 
s odporúčaním Rady Európy2. Profilovanie musí byť ustanovené v právnych predpisoch, ktoré 
určujú opatrenia potrebné na ochranu oprávnených záujmov dotknutých osôb, konkrétne tým, 
že im umožnia prejaviť svoj názor. Akékoľvek negatívne následky musia byť prehodnotené 
fyzickou osobou. Zároveň by sa z profilovania nemalo stať bojisko nevinných jedincov, bez 
akéhokoľvek opodstatneného dôvodu;

- Navrhovaný systém prenosu osobných údajov do tretích krajín je nevyhovujúci a 
neposkytuje dostatočné záruky na zabezpečenie ochrany práv jednotlivcov, ktorých údaje sa 
budú prenášať. Tento systém poskytuje ochranu na nižšej úrovni než nariadenie. Napríklad, 
smernica povoľuje prenos údajov do orgánu tretej krajiny alebo do medzinárodnej 
organizácie, ktorá nie je kompetentná na zabezpečovanie dodržiavania právnych predpisov. 
Navyše, keď je prenos založený na hodnotení prevádzkovateľa (článok 35 ods. 1 písm. b)), 
smernica by mohla povoliť rozsiahly a hromadný prenos osobných údajov;

- Právomoc orgánov pre ochranu údajov monitorovať a zabezpečiť súlad s pravidlami o 
ochrane údajov nie je dostatočne definovaná. V porovnaní s navrhovaným nariadením, sú 
kompetencie orgánov pre ochranu údajov menej jasné. Nie je jasné to, že orgán pre ochranu 

                                               
1 Preto odôvodnenie 19 požadujúce rozsiahle opakované použitie údajov by malo byť chápané v úzkom 
prepojení s odôvodnením 20 požadujúcim obmedzenie a proporcionalitu.

2 Odporúčanie CM/Rec(2010)13 Výboru ministrov členským štátom o ochrane jednotlivcov pri 
automatizovanom spracovaní osobných údajov v súvislosti s profilovaním, 23. novembra 2010.
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údajov je oprávnený vstúpiť do priestorov, v ktorých sídli prevádzkovateľ, ako to bolo 
stanovené v nariadení. Zároveň sankcie a opatrenia na zabezpečenie dodržiavania právnych 
predpisov nie sú stanovené s takou presnosťou, s akou boli stanovené v nariadení..

Závery

Spravodajca podporuje návrh zahrnúť aj čisto vnútroštátne spracovanie údajov, čo by 
umožnilo zaplniť prázdne miesta v súčasnom práve EÚ a poskytlo by konzistentné a súdržné 
mechanizmy v súvislosti s takýmito prípadmi. Preto navrhovaná smernica musí dospieť na 
úroveň ochrany, ktorú vyžadujú dohody, rámcové rozhodnutie 2008/977/SVV, smernica 
95/46/ES a odporúčanie Rady Európy č. R (87)15.

Spravodajca verí, že na to, aby sa zabezpečila súdržnosť a právna istota je dôležité, aby sa 
smernica a nariadenie vnímali ako balík, vzhľadom na časový rozvrh a na ich prípadné 
prijatie.

Spravodajca predloží pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, s cieľom zvýšiť mieru ochrany na 
úroveň podobnú nariadeniu.


