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1. Inštitucionálne aspekty európskeho nariadenia o ochrane údajov

Ako to už naznačil pracovný dokument č. 2, tento pracovný dokument sa zameriava na 
inštitucionálne aspekty uvedené vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov. Spravodajca by 
rád dosiahol dohodu o týchto inštitucionálnych aspektoch návrhu správy.

2. Konzistentnosť a presadzovanie

Kým základné zásady ochrany údajov stále platia a je nutné ich posilniť, nedostatočné 
zabezpečenie ich dodržiavania si vynútilo túto reformu. Toto nariadenie zabezpečí jednotný 
pracovný rámec pre všetky orgány pre ochranu údajov. Z hľadiska svojho fungovania je pre 
orgány pre ochranu údajov potrebné zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov. 

Plánovaný mechanizmus spolupráce a konzistentnosti medzi orgánmi pre ochranu údajov je 
obrovským krokom vpred, čo sa týka uceleného uplatňovania právnych predpisov v oblasti 
ochrany údajov v Európskej únii. Napriek tomu však zostáva ešte mnoho nezodpovedaných 
otázok. Bolo by rozumné vytvoriť jedno kontaktné miesto pre obe strany – prevádzkovateľov 
aj pre dotknuté osoby. V každom prípade je potrebné vytvoriť jednoduchý mechanizmus, 
účinný v praxi, ktorý by zahŕňaj jasné stimuly a povinnosti na zabezpečenie spolupráce 
orgánov pre ochranu údajov. Okrem toho, úlohou Komisie je rešpektovať v rámci tohto 
mechanizmu konzistentnosti nezávislosť orgánov pre ochranu údajov. Uskutočniteľnosť 
povinnosti orgánov pre ochranu údajov vykonávať rozhodnutia Európskeho výboru pre 
ochranu údajov je v súčasnosti predmetom žiadosti adresovanej Právnej službe Európskeho 
parlamentu.

3. Ochrana údajov v inštitúciách a agentúrach Európskej únie

Uplatňovanie nových pravidiel v oblasti ochrany údajov v rámci inštitúcií a agentúr Európskej 
únie, rovnako ako súlad s ostatnými právnymi nástrojmi, akým je aj navrhovaná smernica 
o ochrane údajov určená na presadzovanie práv a smernica o súkromí a elektronických 
komunikáciách vzbudzujú aj naďalej obavy, keďže súčasný návrh sa tejto problematike 
dostatočne nevenuje. S tieňovými spravodajcami bola uzavretá predbežná dohoda o zahrnutí 
inštitúcií EÚ do nového nariadenia, napríklad prostredníctvom žiadosti o prispôsobenie 
nariadenia (ES) č. 45/20011 tak, aby bolo plne v súlade so všeobecným nariadením o ochrane 
údajov, kým sa toto nariadenie nezačne uplatňovať. 

V každom prípade je potrebná diskusia (týkajúca sa nariadenia a smernice) o tom, ako 
zosúladiť súčasný nesúrodý stav, v ktorom sa nachádzajú pravidlá ochrany údajov pre 
jednotlivé agentúry EÚ.

4. Vzťah presadzovania práva k ochrane údajov  

Vzťah medzi všeobecným nariadením o ochrane údajov a smernicou o ochrane údajov pre 
oblasť presadzovania práva sa v prístupe k balíku reforiem musí riešiť horizontálne. Tento 
aspekt nadobudne opodstatnenie najmä v prípadoch prístupu orgánov presadzovania práva 

                                               
1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so 
zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto 
údajov, Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1 – 22.



DT\916462SK.doc 3/3 PE497.803v02-00

SK

k osobným údajom, ktoré sú v držbe súkromných subjektov. Možno bude potrebné upraviť 
základné pravidlá smernice alebo v iných nástrojoch EÚ v oblasti trestného práva, ako 
napríklad pravidlá policajnej a justičnej spolupráce alebo trestné právo procesné. Nariadenie o 
ochrane údajov si vyžaduje jasné ustanovenia, aby sa zabezpečilo, že údaje môžu byť vydané 
spoločnosťami iba orgánom presadzovania práva, ak sú založené na práve, spravodlivom 
procese a .právnych zárukách, ktoré sú v plnom súlade s článkom 52 Charty základných práv 
Európskej únie. 

Otvorenou otázkou v tejto súvislosti zostáva vecná pôsobnosť existujúceho práva na ochranu 
údajov. Niektoré členské štáty uplatňujú existujúcu smernicu 95/46/ES v interných situáciách 
pre záležitosti súvisiace s presadzovaním práva (napr. v Rakúsku), niektoré ju uplatňujú 
čiastočne (napr. v Belgicku) a niektoré ju neuplatňujú vôbec. Harmonizácia je potrebná z toho 
dôvodu, aby sa zaručila dostatočná ochrana občanov, založená na riadnej informovanosti 
občanov o svojich právach.

5. Spracovanie osobných údajov verejnými orgánmi

Fakt, že členské štáty nemajú dostatočný priestor na prijatie konkrétnych pravidiel na ochranu 
údajov v istých verejných sektoroch, sa prejavuje v snahe udržať súbor koherentných 
a jednoduchých pravidiel pre celú Európsku úniu. Spravodajca a tieňoví spravodajcovia sú 
ochotní dať priestor vyjadriť sa aj ostatným, ak ciele a zásady nariadenia budú jasne 
stanovené a nebudú v rozpore s vnútroštátnymi právnymi predpismi. Je to takisto predmetom 
súčasnej požiadavky adresovanej Právnej službe Európskeho parlamentu. 

Je dôležité vyhnúť sa nesúrodosti vnútroštátnych pravidiel, ktorej má nástroj nariadenia 
predísť. V prípade, že členské štáty majú právomoc obmedzovať práva dotknutých osôb, tieto 
práva by mali byť striktne vymedzené.

6. Delegované a vykonávacie právomoci Komisie

Vízia Komisie o regulácii verejného záujmu získala širokú podporu, ale rozpravy na pôde 
Parlamentu jasne naznačujú, že nepodporia dosiahnutie tohto cieľa prostredníctvom 
rozsiahleho využívania delegovaných a vykonávacích aktov. Spravodajca a tieňoví 
spravodajcovia súhlasia s ich obmedzením na minimálne nevyhnutné množstvo. Na druhej 
strane by mal zákonodarca zrušiť konkrétne delegované alebo vykonávacie akty v prípade, 
keď existuje jasná alternatíva k použitiu delegovaných a vykonávacích právomocí. 

Plánované hodnotenie delegovaných a vykonávacích aktov s Radou a Komisiou by malo byť 
založené na troch kategóriách: a) výlučne technické vykonávanie, napríklad oznamovacie 
formuláre atď. – takéto akty by sa mali ponechať v podobe, v akej boli navrhnuté; b) rozsiahle 
delegovanie, nevyhnutné na aktualizáciu nariadenia vzhľadom na technický a obchodný 
rozvoj, napríklad kategórie citlivých údajov, obchodných modelov atď. – takéto akty by sa 
mali ponechať, ale potrebujú jasné usmernenie prostredníctvom kritérií a obmedzení 
zákonodarcu; a c) nevyhnutné delegovanie, ktoré mieri k podstate právnych predpisov, 
napríklad „oprávnený záujem“ – takéto akty musia byť zrušené a nahradené konkrétnym 
znením v nariadení.


