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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 001-021  
predložené Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 
 
Správa 
Anna Hedh A7-0153/2013 
Prekurzory drog 
 
Návrh nariadenia (COM(2012)0548 – C7-0319/2012 – 2012/0261(COD)) 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
 

Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh nariadenia 
Odôvodnenie 10 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(10) Mala by sa vytvoriť európska databáza 
prekurzorov drog s cieľom zjednodušiť 
zasielanie údajov o zachytených a 
zadržaných zásielkach, vytvoriť európsky 
register prevádzkovateľov a používateľov s 
povolením alebo registráciou, čo uľahčí 
overovanie zákonnosti obchodných 
transakcií súvisiacich s určenými látkami, a 
umožniť prevádzkovateľom, aby 
príslušným orgánom poskytovali 
informácie o svojich zákonných 
transakciách súvisiacich s určenými 
látkami. 

(10) Mala by sa vytvoriť európska databáza 
prekurzorov drog s cieľom zjednodušiť 
zasielanie údajov o zachytených a 
zadržaných zásielkach, podľa možností 
v súhrnnej a anonymizovanej forme a čo 
najmenej rušivým spôsobom, pokiaľ ide 
o spracovanie osobných údajov, 
s prihliadnutí na zásadu obmedzenia 
údajov a najvyspelejšie technológie 
na zvýšenie ochrany súkromia, vytvoriť 
európsky register prevádzkovateľov a 
používateľov s povolením alebo 
registráciou, čo uľahčí overovanie 
zákonnosti obchodných transakcií 
súvisiacich s určenými látkami, a umožniť 
prevádzkovateľom, aby príslušným 
orgánom poskytovali informácie o svojich 
zákonných transakciách súvisiacich s 
určenými látkami. 
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Odôvodnenie 

S cieľom zabezpečiť primeranú ochranu údajov by sa údaje o zachytených a zadržaných 
zásielkach mali nahlasovať Komisii a OSN podľa možností v súhrnnej a anonymizovanej forme. 
 

Pozmeňujúci návrh  2 
Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 11 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(11) V nariadení (ES) č. 273/2004 sa počíta 
so spracovaním údajov. Toto spracovanie 
údajov sa môže týkať aj osobných údajov 
a malo by sa vykonávať v súlade s právom 
Únie. 

(11) V nariadení (ES) č. 273/2004 sa počíta 
so spracovaním informácií vrátane 
spracovania osobných údajov s cieľom 
umožniť príslušným orgánom 
monitorovať uvádzanie prekurzorov drog 
na trh a predchádzať zneužívaniu 
určených látok. Toto spracovanie 
osobných údajov by sa malo vykonávať v 
súlade s právom Únie týkajúcim sa 
ochrany údajov, a to najmä s 
požiadavkami týkajúcimi sa kvality 
údajov, ich primeranosti, obmedzenia 
účelu a s právom na informácie, prístup k 
nim a opravu údajov, vymazanie a 
zablokovanie, ako aj organizačných a 
technických opatrení a medzinárodného 
prenosu osobných údajov. Údaje by mali 
byť primerané, presné a svojím 
významom a rozsahom by mali 
zodpovedať účelom, na ktoré sa 
zhromažďujú. Ich spracovanie by nemalo 
trvať dlhšie, ako je potrebné vzhľadom na 
účel, na ktorý sa zhromažďujú, a ich 
správnosť by sa mala pravidelne 
overovať. Pokiaľ ide o spracovanie 
osobných údajov vykonávané v členských 
štátoch, mali by naň dozerať príslušné 
orgány členských štátov, a to najmä 
nezávislé verejné orgány určené 
členskými štátmi. Pokiaľ ide 
o spracovanie osobných údajov, ktoré 
vykonáva Komisia v rámci nariadenia 
(ES) č. 273/2004, malo by sa tiež 
vykonávať pod dohľadom európskeho 
dozorného úradníka pre ochranu údajov. 
S cieľom umožniť orgánom 
presadzovania práva odhaľovanie, 
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prevenciu, vyšetrovanie alebo stíhanie 
trestných činov obchodovania s drogami 
by sa malo členským štátom umožniť 
prijímať legislatívne opatrenia, ktoré by 
ich príslušným orgánom umožňovali 
prístup k osobným údajom spracovaným 
podľa nariadenia (ES) č. 273/2004 
na tieto účely, pokiaľ je tento prístup 
nevyhnutný, primeraný a podlieha 
adekvátnym zárukám. Keďže takéto 
spracovanie predstavuje obmedzenie 
základného práva na ochranu osobných 
údajov, malo by sa vykladať reštriktívne 
a v súlade s Chartou základných práv 
Európskej únie a Európskym dohovorom 
o ochrane ľudských práv a základných 
slobôd. Takéto spracovanie by sa malo 
uskutočňovať v jednotlivých prípadoch 
a za predpokladu, že príslušné orgány 
presadzovania práva majú oprávnené 
dôvody domnievať sa, že im to 
významným spôsobom pomôže 
pri prevencii, odhaľovaní alebo 
vyšetrovaní trestných činov obchodovania 
s drogami. 

Odôvodnenie 

Tento pozmeňujúci návrh súvisí so zmenami navrhnutými v článku 13b. Je dôležité 
podrobnejšie stanoviť základné prvky postupov na spracovanie údajov uvedených v tomto 
nariadení. Hoci väčšina spracovávaných údajov sa bude týkať spoločností alebo právnických 
osôb, v mnohých prípadoch bude možné identifikovať aj fyzické osoby. Pri tomto 
pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu sa zohľadňujú odporúčania európskeho dozorného 
úradníka pre ochranu údajov. 
 

Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh nariadenia 
Odôvodnenie 15 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(15) V záujme dosiahnutia cieľov 
nariadenia (ES) č. 273/2004 by sa na 
Komisiu mala v súlade s článkom 209 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie 
delegovať právomoc prijímať akty, aby sa 
špecifikovali požiadavky a podmienky 
týkajúce sa udeľovania povolenia a 

(15) S cieľom dosiahnuť ciele nariadenia 
(ES) č. 73/2004 by sa mala na Komisiu 
delegovať právomoc prijímať akty v súlade 
s článkom 209 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie, aby sa špecifikovali 
požiadavky a podmienky týkajúce sa 
udeľovania povolenia a registrácie, 
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registrácie, získavania a používania 
vyhlásení odberateľa, zdokumentovania a 
označovania zmesí, poskytovania 
informácií zo strany prevádzkovateľov o 
transakciách súvisiacich s určenými 
látkami, ako aj zahrnutia prevádzkovateľov 
a používateľov, ktorí získali povolenie 
alebo registráciu, do európskeho registra, a 
aby sa zmenili a doplnili prílohy. Je veľmi 
dôležité, aby Komisia v priebehu svojej 
prípravnej práce uskutočnila relevantné 
konzultácie, aj na úrovni expertov.  

získavania a používania vyhlásení 
odberateľa, zdokumentovania a 
označovania zmesí, poskytovania 
informácií zo strany prevádzkovateľov o 
transakciách súvisiacich s určenými 
látkami, ako aj zahrnutia prevádzkovateľov 
a používateľov, ktorí získali povolenie 
alebo registráciu, do európskeho registra, a 
aby sa zmenili prílohy. Takéto delegované 
akty by mali tiež stanovovať kategórie 
osobných údajov, ktoré môžu v súlade 
s nariadením (ES) č. 273/2004 spracúvať 
členské štáty a prevádzkovatelia, kategórie 
osobných údajov, ktoré sa môžu ukladať 
do európskej databázy, postupy, 
prostredníctvom ktorých môžu dotknuté 
osoby uplatňovať svoje práva na 
informácie o osobných údajoch 
spracovaných v európskej databáze , 
prístup k nim a ich opravu, vymazanie 
alebo zablokovanie, a kategórie osobných 
údajov, ktoré majú spracúvať 
prevádzkovatelia na účely nahlasovania 
neobvyklých alebo podozrivých transakcií. 
Je osobitne dôležité, aby Komisia počas 
prípravných prác uskutočnila príslušné 
konzultácie, a to aj na úrovni expertov, 
a aby si pri príprave delegovaných aktov 
týkajúcich sa spracúvania osobných 
údajov podľa nariadenia (ES) č. 273/2004 
vyžiadala stanovisko európskeho 
dozorného úradníka pre ochranu údajov. 

Odôvodnenie 

Je dôležité podrobnejšie stanoviť základné prvky postupov na spracovanie údajov uvedených v 
tomto nariadení. Hoci väčšina spracovávaných údajov sa bude týkať spoločností alebo 
právnických osôb, v mnohých prípadoch bude možné identifikovať aj fyzické osoby. Pri tomto 
pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu sa zohľadňujú odporúčania európskeho dozorného 
úradníka pre ochranu údajov. 
 

Pozmeňujúci návrh  4 
Návrh nariadenia 

Článok 1 – bod 1 – písmeno b 
Nariadenie (ES) č. 273/2004 
Článok 2 – písmeno h 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

h) „používateľ“ je akákoľvek fyzická alebo 
právnická osoba, ktorá vlastní určenú látku 
a spracúva, formuluje, spotrebúva, 
skladuje, uchováva, plní do kontajnerov, 
presúva určené látky z jedného kontajnera 
do druhého, mieša, manipuluje s nimi 
alebo ich inak používa. 

h) „používateľ“ je akákoľvek fyzická alebo 
právnická osoba, ktorá nie je 
prevádzkovateľom a vlastní určenú látku a 
spracúva, formuluje, spotrebúva, skladuje, 
uchováva, plní do kontajnerov, presúva 
určené látky z jedného kontajnera do 
druhého, mieša, manipuluje s nimi alebo 
ich inak používa. 

Odôvodnenie 

Podľa stanoviska Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru. 
 

Pozmeňujúci návrh  5 

Návrh nariadenia 
Článok 1 – bod 2 – písmeno a 
Nariadenie (ES) č. 273/2004 
Článok 3 – odsek 2 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Od prevádzkovateľov a používateľov sa 
vyžaduje, aby od príslušných orgánov 
získali povolenie predtým, ako budú môcť 
vlastniť alebo uviesť na trh určené látky 
kategórie 1 prílohy I. Príslušné orgány 
môžu udeliť osobitné povolenia lekárňam, 
výdajniam liekov veterinárnej medicíny, 
určitým typom štátnych orgánov alebo 
ozbrojených síl. Takéto osobitné povolenia 
sú platné iba na použitie určených látok 
kategórie 1 prílohy I v rozsahu služobných 
povinností príslušných prevádzkovateľov. 

2. Od prevádzkovateľov a používateľov sa 
vyžaduje, aby od príslušných orgánov 
členských štátov, v ktorých majú bydlisko 
alebo sídlo, získali povolenie pred tým, ako 
budú môcť vlastniť alebo uviesť na trh 
určené látky kategórie 1 prílohy I. 
Príslušné orgány môžu udeliť osobitné 
povolenia lekárňam, výdajniam liekov 
veterinárnej medicíny, určitým typom 
štátnych orgánov alebo ozbrojených síl. 
Takéto osobitné povolenia sú platné iba na 
použitie určených látok kategórie 1 prílohy 
I v rozsahu služobných povinností 
príslušných prevádzkovateľov. 

Odôvodnenie 

Prevádzkovatelia by mali byť odrádzaní od toho, aby v rámci EÚ vyhľadávali príslušné orgány 
s najmiernejšími podmienkami vydávania povolení či registrácie. 
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Pozmeňujúci návrh  6 

Návrh nariadenia 
Článok 1 – bod 2 – písmeno c 
Nariadenie (ES) č. 273/2004 
Článok 3 – odsek 6 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. Od prevádzkovateľov sa od [18 
mesiacov odo dňa uverejnenia] vyžaduje, 
aby od príslušných orgánov získali 
registráciu predtým, ako budú môcť uviesť 
na trh určené látky kategórie 2 prílohy I. 
Okrem toho sa od používateľov vyžaduje, 
aby od príslušných orgánov získali 
registráciu predtým, ako budú môcť 
vlastniť určené látky podkategórie 2A 
prílohy I. V prípade lekární, výdajní liekov 
veterinárnej medicíny, určitých typov 
štátnych orgánov alebo ozbrojených síl 
môžu príslušné orgány udeliť osobitnú 
registráciu. Tieto registrácie sa považujú za 
platné iba na použitie určených látok 
kategórie 2 prílohy I v rozsahu služobných 
povinností príslušných prevádzkovateľov 
alebo používateľov. 

6. Od prevádzkovateľov sa od ...* 
vyžaduje, aby od príslušných orgánov 
členských štátov, v ktorých majú bydlisko 
alebo sídlo, získali registráciu pred tým, 
ako budú môcť uviesť na trh určené látky 
kategórie 2 prílohy I. Okrem toho sa od 
používateľov vyžaduje, aby od príslušných 
orgánov získali registráciu predtým, ako 
budú môcť vlastniť určené látky 
podkategórie 2A prílohy I. V prípade 
lekární, výdajní liekov veterinárnej 
medicíny, určitých typov štátnych orgánov 
alebo ozbrojených síl môžu príslušné 
orgány udeliť osobitnú registráciu. Tieto 
registrácie sa považujú za platné iba na 
použitie určených látok kategórie 2 prílohy 
I v rozsahu služobných povinností 
príslušných prevádzkovateľov alebo 
používateľov. 

 ______________ 

 * Ú. v. EÚ (vložte dátum): 18 mesiacov od 
dátumu nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia. 

Odôvodnenie 

Prevádzkovatelia by mali byť odrádzaní od toho, aby v rámci EÚ vyhľadávali príslušné orgány 
s najmiernejšími podmienkami vydávania povolení či registrácie. 
 

Pozmeňujúci návrh  7 
Návrh nariadenia 

Článok 1 – bod 2 – písmeno f 
Nariadenie (ES) č. 273/2004 
Článok 3 – odsek 9 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

9. Komisia je splnomocnená prijímať 9. Komisia je splnomocnená v súlade s 
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delegované akty v súlade s článkom 15a, 
pokiaľ ide o: 

článkom 15a prijímať delegované akty 
týkajúce sa: 

a) požiadavky a podmienky na udelenie 
povolenia podľa odseku 2, 

a) požiadaviek a podmienok na udelenie 
povolenia podľa odseku 2 a kategórií 
údajov vrátane osobných údajov, ktoré sa 
majú poskytnúť, 

b) požiadavky a podmienky na udelenie 
registrácie podľa odseku 6, 

b) požiadaviek a podmienok na udelenie 
registrácie podľa odseku 6 a kategórií 
údajov vrátane osobných údajov, ktoré sa 
majú poskytnúť, ako aj 

c) požiadavky a podmienky na evidenciu 
prevádzkovateľov a používateľov, ktorí 
získali povolenie alebo registráciu, v 
európskej databáze prekurzorov drog podľa 
odseku 8. 

c) požiadaviek a podmienok na evidenciu 
prevádzkovateľov a používateľov, ktorí 
získali povolenie alebo registráciu, v 
európskej databáze prekurzorov drog podľa 
odseku 8. 

 Pred vypracovaním delegovaných aktov 
podľa tohto odseku Komisia uskutoční 
konzultácie s európskym dozorným 
úradníkom pre ochranu údajov. 

 Kategórie osobných údajov uvedené 
v písmenách a) a b) prvého pododseku 
neobsahujú citlivé údaje v zmysle 
článku 8 ods. 1 smernice 95/46/ES. 

 
 

Pozmeňujúci návrh  8 

Návrh nariadenia 
Článok 1 – bod 6 
Nariadenie (ES) č. 273/2004 
Článok 8 – odsek 3 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 15a, 
pokiaľ ide o požiadavky a podmienky pre 
prevádzkovateľov týkajúce sa poskytovania 
informácií podľa odseku 2. 

3. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 15a prijímať delegované akty 
týkajúce sa požiadaviek a podmienok pre 
prevádzkovateľov v súvislosti s 
poskytovaním informácií podľa odseku 2, 
kategórií osobných údajov spracúvaných 
na tieto účely a bezpečnostných 
mechanizmov na spracúvanie týchto 
osobných údajov. 

 Pred vypracovaním delegovaných aktov 
podľa tohto odseku Komisia uskutoční 
konzultácie s európskym dozorným 
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úradníkom pre ochranu údajov. 

Odôvodnenie 

Je potrebné uviesť kategórie osobných údajov spracovávaných na tento účel. Keďže tieto 
kategórie nie sú uvedené v návrhu, mali by sa spresniť pomocou delegovaných aktov. Pri tomto 
pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu sa zohľadňujú odporúčania európskeho dozorného 
úradníka pre ochranu údajov. 

Pozmeňujúci návrh  9 
Návrh nariadenia 

Článok 1 – bod 6 
Nariadenie (ES) č. 273/2004 
Článok 8 – odsek 3a (nový)  
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 3a. Prevádzkovatelia sprístupnia osobné 
údaje spracúvané podľa tohto nariadenia 
výhradne príslušným orgánom. 

 

Pozmeňujúci návrh  10 

Návrh nariadenia 
Článok 1 – bod 9 
Nariadenie (ES) č. 273/2004 
Článok 13a – úvodná časť 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Komisia zriaďuje európsku databázu 
prekurzorov drog s týmito funkciami: 

Po prijatí delegovaných aktov uvedených 
v článku 3 ods. 9 Komisia vytvorí 
európsku databázu prekurzorov drog 
s týmito funkciami: 

Odôvodnenie 

Je veľmi dôležité, aby sa pred vytvorením databázy najprv stanovili pravidlá týkajúce sa 
požiadaviek a podmienok vrátane požiadaviek na ochranu údajov. 
 

Pozmeňujúci návrh  11 

Návrh nariadenia 
Článok 1 – bod 9 
Nariadenie (ES) č. 273/2004 
Článok 13a – písmeno a 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) uľahčiť sprostredkovanie informácií 
podľa článku 13 ods. 1, ich syntézu a 
analýzu na úrovni Únie a ich predkladanie 
Medzinárodnému úradu pre kontrolu 
omamných látok podľa článku 13 ods. 2, 

a) uľahčiť sprostredkovanie informácií, 
podľa možností v súhrnnej 
a anonymizovanej forme, podľa článku 13 
ods. 1, ich syntézu a analýzu na úrovni 
Únie a ich predkladanie Medzinárodnému 
úradu pre kontrolu omamných látok podľa 
článku 13 ods. 2, 

Odôvodnenie 

S cieľom zabezpečiť primeranú ochranu údajov by sa údaje o zachytených a zadržaných 
zásielkach mali nahlasovať Komisii a OSN podľa možností v súhrnnej a anonymizovanej forme. 
 

Pozmeňujúci návrh  12 
Návrh nariadenia 

Článok 1 – bod 9 
Nariadenie (ES) č. 273/2004 
Článok 13a – odseky 1a, 1b, 1c a 1d (nové) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. Komisia a príslušné orgány prijmú 
všetky potrebné opatrenia, aby zaručili 
bezpečnosť, dôvernosť a správnosť 
všetkých informácií obsiahnutých 
v európskej databáze. 

 1b. Informácie získané podľa tohto 
nariadenia vrátane osobných údajov sa 
využívajú v súlade s uplatniteľným 
právom o ochrane osobných údajov 
a uchovávajú počas obdobia, ktoré je 
potrebné na účely tohto nariadenia. Je 
zakázané spracúvať osobitné kategórie 
údajov uvedené v článku 8 ods. 1 
smernice 95/46/ES a v článku 10 ods. 1 
nariadenia (ES) č. 45/2001. 

 1c. Dotknutá osoba je informovaná 
o účeloch spracovania a uchovávania jej 
údajov, kategóriách spracovávaných 
a uchovávaných údajov, totožnosti 
prevádzkovateľa, totožnosti príjemcov 
údajov, podrobnostiach týkajúcich sa 
práva na prístup k osobným údajom 
dotknutej osoby, ich opravu či vymazanie, 
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dostupných správnych a súdnych 
opravných prostriedkoch a kontaktných 
údajoch dozorného orgánu uvedeného v 
článku 13b ods. 1. Niektoré alebo žiadne 
z týchto konkrétnych informácií sa 
nemusia poskytovať, len pokiaľ by to 
ohrozilo správne alebo súdne vyšetrovania 
alebo postupy, bránilo pri prevencii, 
vyšetrovaní, odhaľovaní alebo stíhaní 
trestných činov alebo ohrozilo verejnú či 
národnú bezpečnosť. 

 1d. Komisia jasným a zrozumiteľným 
spôsobom verejne sprístupní podrobné 
oznámenie o ochrane osobných údajov 
v súvislosti s európskou databázou, 
v súlade s článkami 10 a 11 nariadenia 
(ES) č. 45/2001. 

 

Pozmeňujúci návrh  13 

Návrh nariadenia 
Článok 1 – bod 10 
Nariadenie (ES) č. 273/2004 
Článok 13b – odsek 1 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Príslušné orgány v členských štátoch 
spracúvajú osobné údaje v súlade so 
smernicou 95/46/ES a pod dohľadom 
nezávislého štátneho orgánu členského 
štátu uvedeného v článku 28 uvedenej 
smernice. 

1. Príslušné orgány spracúvajú osobné 
údaje v súlade so smernicou 95/46/ES a 
pod dohľadom dozorného orgánu 
členského štátu, ako sa uvádza v článku 28 
uvedenej smernice. Tento dozorný orgán 
zabezpečí, aby boli práva dotknutých osôb 
chránené v súlade so smernicou 
95/46/ES. 

Odôvodnenie 

Týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa objasňuje, že orgány na ochranu údajov 
zabezpečia ochranu práv dotknutých osôb. Pri tomto pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu sa 
zohľadňujú odporúčania európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. Jeho znenie je 
podobné zneniu existujúcich právnych predpisov Spoločenstva (napríklad ustanovení v 
nariadení o IMI (ES) č. 1024/2012). 
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Pozmeňujúci návrh  14 
Návrh nariadenia 

Článok 1 – bod 10 
Nariadenie (ES) č. 273/2004 
Článok 13b – odsek 1a (nový) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. Bez toho, aby bol dotknutý článok 13 
smernice 95/46/ES, osobné údaje získané 
alebo spracované v súlade s týmto 
nariadením sa využívajú výlučne na účely 
predchádzania zneužívaniu určených 
látok. 

Odôvodnenie 

Aby sa zaručila primeraná ochrana údajov, je potrebné stanoviť, na aký účel sa budú osobné 
údaje v rámci tohto nariadenia spracovávať (obmedzenie účelu). Zároveň by sa mala zachovať 
možnosť, ktorú v súčasnosti majú príslušné orgány na základe smernice o ochrane údajov, 
v riadne odôvodnených prípadoch a na základe vnútroštátnych predpisov o ochrane údajov 
využívať údaje, ktoré sa poskytujú na účely predchádzania, vyšetrovania alebo stíhania 
trestných činov (s cieľom odhaľovať a rozkladať siete obchodníkov s drogami). 
 

Pozmeňujúci návrh  15 

Návrh nariadenia 
Článok 1 – bod 10 
Nariadenie (ES) č. 273/2004 
Článok 13b – odsek 2 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Komisia spracúva osobné údaje, aj na 
účely európskej databázy uvedenej v 
článku 13a, v súlade s nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 45/2001 a pod dohľadom európskeho 
dozorného úradníka. 

2. Komisia spracúva osobné údaje, aj na 
účely európskej databázy uvedenej v 
článku 13a, v súlade s nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 45/2001 a pod dohľadom európskeho 
dozorného úradníka pre ochranu údajov. 
Európsky dozorný úradník pre ochranu 
údajov zabezpečí, aby boli práva 
dotknutých osôb v súvislosti 
so spracúvaním ich údajov v európskej 
databáze chránené v súlade s nariadením 
(ES) č. 45/2001. 
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Odôvodnenie 

Týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa objasňuje, že orgány na ochranu údajov 
zabezpečia ochranu práv dotknutých osôb. Pri tomto pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu sa 
zohľadňujú odporúčania európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. Jeho znenie je 
podobné zneniu existujúcich právnych predpisov Spoločenstva (napríklad ustanovení v 
nariadení o IMI (ES) č. 1024/2012). 
 

Pozmeňujúci návrh  16 

Návrh nariadenia 
Článok 1 – bod 10 
Nariadenie (ES) č. 273/2004 
Článok 13b – odsek 2a (nový) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Verejné nezávislé orgány členských 
štátov uvedené v odseku 1 a európsky 
dozorný úradník pre ochranu údajov, 
konajúci v rámci svojej príslušnej 
pôsobnosti, aktívne spolupracujú 
a zabezpečujú koordinovaný dohľad nad 
spracúvaním osobných údajov vrátane ich 
spracúvania na účely európskej databázy 
v súlade s článkom 13a. 

Odôvodnenie 

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zabezpečiť spoluprácu medzi 
vnútroštátnymi orgánmi na ochranu údajov a európskym dozorným úradníkom pre ochranu 
údajov na účely náležitého monitorovania procesov na spracovanie údajov vykonávaných v 
rámci databázy EÚ. Tento systém koordinovaného dohľadu bol už zriadený v rámci viacerých 
právnych nástrojov EÚ, ako sú nariadenie o IMI, Eurodac, VIS a SIS II. 
 

Pozmeňujúci návrh  17 

Návrh nariadenia 
Článok 1 – bod 10a 
Nariadenie (ES) č. 273/2004 
Článok 13c (nový) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (10a) Vkladá sa tento článok: 

 „Článok 13c 

 Delegované akty 
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 Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 15a prijať delegované akty 
týkajúce sa kategórií osobných údajov 
spracúvaných na účely európskej 
databázy, dĺžky uchovávania 
spracovaných osobných údajov, postupov, 
prostredníctvom ktorých môžu dotknuté 
osoby uplatňovať svoje práva na prístup 
k údajom, ich opravu, vymazanie alebo 
v oprávnenom prípade namietať proti ich 
používaniu a zablokovať ich. 

 Pred vypracovaním delegovaných aktov 
podľa tohto článku Komisia uskutoční 
konzultácie s európskym dozorným 
úradníkom pre ochranu údajov.“ 

Odôvodnenie 

Delegované akty musia podrobnejšie uvádzať právne predpisy o ochrane údajov a rôzne prvky 
súvisiace so spracúvaním osobných údajov vrátane uplatňovania práv dotknutých osôb. Pri 
tomto pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu sa zohľadňujú odporúčania európskeho dozorného 
úradníka pre ochranu údajov. 
 

Pozmeňujúci návrh  18 

Návrh nariadenia 
Článok 1 – bod 11 
Nariadenie (ES) č. 273/2004 
Článok 14 – odsek 1 – písmeno ba (nové) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ba) vzorové tlačivo pre poskytnutie 
oznámenia o ochrane osobných údajov 
uvedeného v článku 13a. 

Odôvodnenie 

Delegované akty musia podrobnejšie uvádzať právne predpisy o ochrane údajov a rôzne prvky 
súvisiace so spracúvaním osobných údajov vrátane uplatňovania práv dotknutých osôb. Pri 
tomto pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu sa zohľadňujú odporúčania európskeho dozorného 
úradníka pre ochranu údajov. 
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Pozmeňujúci návrh  19 

Návrh nariadenia 
Článok 1 – bod 12 
Nariadenie (ES) č. 273/2004 
Článok 16 – odsek 3 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Komisia zhodnotí vykonávanie a 
fungovanie tohto nariadenia do [78 
mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti 
tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho 
nariadenia].“ 

vypúšťa sa 

 
 
 

Pozmeňujúci návrh  20 

Návrh nariadenia 
Článok 1a (nový) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 1a 

 Preskúmanie 

 Do ...* Komisia predloží Európskemu 
parlamentu a Rade správu o vykonávaní 
a fungovaní nariadenia (ES) č. 273/2004 
a najmä o možnej potrebe podniknúť 
ďalšie kroky na monitorovanie a kontrolu 
podozrivých transakcií s neurčenými 
látkami. 

 __________ 

 * Ú. v. EÚ (vložte dátum): 66 mesiacov 
od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia. 
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Pozmeňujúci návrh  21 

Návrh nariadenia 
Článok 2 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 
dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v 
Úradnom vestníku Európskej únie. Toto 
nariadenie je záväzné v celom rozsahu a 
priamo uplatniteľné vo všetkých členských 
štátoch. 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 
dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v 
Úradnom vestníku Európskej únie. 
Konsoliduje sa nariadením, ktorým sa 
mení. Toto nariadenie je záväzné v celom 
rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých 
členských štátoch. 

 
 
 
 


