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PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 
označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 
kurzívou v pravom stĺpci.

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 
príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 
pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 
záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 
uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu.

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 
konsolidovaného textu

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 
označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú. V prípade nahradenia sa nový 
text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa 
prečiarkne. 
Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 
konečný text, sa však nevyznačujú.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o počítačovom systéme na 
komunikáciu v cezhraničných občianskych súdnych konaniach a trestných konaniach 
(systém e-CODEX) a o zmene nariadenia (EÚ) 2018/1726
(COM(2020)0712 – C9-0389/2020 – 2020/0345(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2020)0712),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 81 ods. 2 a článok 82 ods. 1 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu 
parlamentu (C9-0389/2020),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 27. apríla 
20211,

– so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na spoločné rokovania Výboru pre právne veci a Výboru pre občianske 
slobody, spravodlivosť a vnútorné veci podľa článku 58 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre právne veci a Výboru pre občianske slobody, 
spravodlivosť a vnútorné veci (A9-0288/2021),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v 
úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

1 Ú. v. EÚ C 286, 16.7.2021, s. 82. 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Zabezpečenie účinného prístupu 
občanov a podnikov k spravodlivosti 
a uľahčenie justičnej spolupráce medzi 
členskými štátmi patria medzi hlavné ciele 
priestoru slobody, bezpečnosti 
a spravodlivosti EÚ zakotveného v hlave 
V zmluvy.

(1) Zabezpečenie účinného prístupu 
občanov a podnikov k spravodlivosti a 
uľahčenie justičnej spolupráce v 
občianskych, a to aj obchodných, a 
trestných veciach medzi členskými štátmi 
patria medzi hlavné ciele priestoru 
slobody, bezpečnosti a spravodlivosti Únie 
zakotveného v hlave V Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1a) Z pohľadu používateľa je prístup 
k justičným systémom často zložitý z 
mnohých dôvodov, ako sú napríklad 
formalistické a nákladné právne postupy, 
dlhé procedurálne prieťahy a 
neprimerané náklady na používanie 
súdnych systémov.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Je teda dôležité, aby sa vytvorili 
vhodné kanály na zabezpečenie efektívnej 
digitálnej spolupráce justičných systémov. 
Preto je nevyhnutné vytvoriť na úrovni 
Únie nástroj informačných technológií, 
ktorý umožní rýchlu, priamu, 
interoperabilnú, spoľahlivú a bezpečnú 
cezhraničnú elektronickú výmenu údajov 
súvisiacich s prípadmi. Takýto systém 
umožňujúci občanom a podnikom 
vymieňať si dokumenty a dôkazy 

(2) Je teda dôležité, aby sa vytvorili 
vhodné kanály na zabezpečenie efektívnej 
digitálnej spolupráce justičných systémov. 
Preto je nevyhnutné vytvoriť na úrovni 
Únie nástroj informačných technológií, 
ktorý umožní rýchlu, priamu, 
interoperabilnú, udržateľnú, spoľahlivú a 
bezpečnú cezhraničnú elektronickú 
výmenu údajov súvisiacich s prípadmi, a to 
pri neustálom dodržiavaní práva na 
ochranu osobných údajov. Takýto systém 
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v digitálnej forme so súdnymi alebo inými 
príslušnými orgánmi v prípadoch 
stanovených vo vnútroštátnom práve alebo 
v práve Únie by mal prispieť k zlepšeniu 
prístupu k spravodlivosti.

umožňujúci občanom a podnikom 
vymieňať si dokumenty a dôkazy 
v digitálnej forme so súdnymi alebo inými 
príslušnými orgánmi v prípadoch 
stanovených vo vnútroštátnom práve alebo 
v práve Únie by mal prispieť k zlepšeniu 
prístupu k spravodlivosti a k zvýšeniu 
transparentnosti a mal by posilniť 
vzájomnú dôveru medzi justičnými 
orgánmi členských štátov a dôveru 
občanov v Úniu.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2a) Mala by sa podporovať 
digitalizácia konaní v občianskych a 
trestných veciach s cieľom posilniť 
právny štát a záruky základných práv v 
Únii, najmä uľahčením prístupu k 
spravodlivosti.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Systém e-CODEX je nástroj 
osobitne navrhnutý na uľahčenie 
cezhraničnej elektronickej výmeny správ 
v oblasti spravodlivosti. V kontexte 
zvýšenej digitalizácie konaní 
v občianskych a trestných veciach má 
systém e-CODEX zlepšiť efektívnosť 
cezhraničnej komunikácie medzi 
príslušnými orgánmi a uľahčiť občanom 
a podnikom prístup k spravodlivosti. 
V súčasnosti ho riadi konzorcium 
členských štátov a organizácií 
s financovaním z programov Únie.

(4) Systém e-CODEX je nástroj 
osobitne navrhnutý tak, aby uľahčil 
cezhraničnú elektronickú výmenu obsahu 
elektronickými prostriedkami v oblasti 
justičnej spolupráce v občianskych aj 
trestných veciach. V kontexte zvýšenej 
digitalizácie konaní v občianskych 
a trestných veciach má systém e-CODEX 
zlepšiť efektívnosť cezhraničnej 
komunikácie medzi príslušnými orgánmi 
a uľahčiť občanom a podnikom prístup 
k spravodlivosti. Doteraz ho spravovalo 
konzorcium členských štátov a organizácií 
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s financovaním z programov Únie.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) V rámci procesu digitalizácie 
súdnictva bude systém e-CODEX 
podporovať rozvoj interoperabilných 
vnútroštátnych systémov v úzkej 
koordinácii na úrovni Únie, čo pomôže 
zlepšiť prístup občanov a podnikov k 
spravodlivosti, a uľahčí justičnú 
spoluprácu. Systém e-CODEX by preto 
mal byť preferovaným riešením ako 
interoperabilná, bezpečná a 
decentralizovaná komunikačná sieť medzi 
vnútroštátnymi informačnými systémami 
v oblasti cezhraničnej justičnej spolupráce 
v občianskych a trestných veciach.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Systém e-CODEX pozostáva 
z dvoch softvérových prvkov: softvér 
Domibus Gateway na výmenu správ 
s inými bránami a softvér Domibus 
Connector, ktorý poskytuje rad funkcií 
súvisiacich s prenosom správ medzi 
vnútroštátnymi systémami. Brána je 
založená na stavebnom bloku eDelivery, 
ktorý spravuje Komisia, zatiaľ čo 
prevádzkové riadenie konektora vykonáva 
konzorcium členských štátov a organizácií 
s financovaním z programov Únie (subjekt, 
ktorý riadi systém e-CODEX). Softvér 
konektora zaisťuje funkcie, ako je 
overovanie elektronických podpisov 

(5) Systém e-CODEX pozostáva 
z dvoch softvérových prvkov: softvér 
Domibus Gateway na výmenu správ s 
inými bránami a softvér Domibus 
Connector, ktorý by mal poskytovať rad 
funkcií súvisiacich s prenosom správ medzi 
vnútroštátnymi systémami. Brána je 
založená na stavebnom bloku eDelivery, 
ktorý spravuje Komisia, zatiaľ čo 
prevádzkové riadenie konektora vykonáva 
konzorcium členských štátov a organizácií 
s financovaním z programov Únie (subjekt, 
ktorý riadi systém e-CODEX). Softvér 
konektora by mal zaisťovať funkcie, ako je 
overovanie elektronických podpisov 
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prostredníctvom bezpečnostnej knižnice 
a potvrdenia o doručení. Subjekt, ktorý 
riadi systém e-CODEX, okrem toho 
vypracoval vzory pre digitálne formuláre, 
ktoré sa majú používať v konkrétnych 
občianskych súdnych konaniach 
a trestných konaniach, v prípade ktorých 
uskutočnil pilotné testovanie systému e-
CODEX.

prostredníctvom bezpečnostnej knižnice a 
potvrdenia o doručení. Subjekt, ktorý riadi 
systém e-CODEX, by mal okrem toho 
prispievať k vypracovaniu procesných 
noriem vymedzujúcich elektronickú 
štruktúru vymieňaných údajov, ktoré sa 
majú používať v konkrétnych občianskych 
súdnych konaniach a trestných konaniach v 
rámci systému e-CODEX. Takéto normy 
by sa mali zaviesť vo vykonávacích 
aktoch, ktorými sa stanovia podrobné 
pravidlá používania systému e-CODEX.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Vzhľadom na význam systému e-
CODEX pre cezhraničné výmeny v oblasti 
spravodlivosti v Únii by mal existovať 
udržateľný právny rámec Únie, ktorým by 
zriadil systém e-CODEX a stanovili 
pravidlá týkajúce sa jeho fungovania 
a rozvoja. Takýto právny rámec by mal 
jasne vymedziť a upraviť komponenty 
systému e-CODEX, aby sa zaručila jeho 
technická udržateľnosť. Systém by mal 
definovať IT komponenty prístupového 
bodu, ktoré by mali pozostávať z brány na 
účely bezpečnej komunikácie s inými 
určenými bránami a konektora na účel 
podpory výmeny správ. Mal by zahŕňať aj 
digitálne procesné normy pozostávajúce 
z modelov prevádzkových procesov 
a vzorov vymedzujúcich elektronický 
formát dokumentov používaných 
v kontexte týchto konaní s cieľom podporiť 
používanie prístupových bodov e-CODEX 
pre právne konania stanovené v právnych 
aktoch prijatých v oblasti justičnej 
spolupráce a umožniť výmenu informácií 
medzi prístupovými bodmi.

(6) Vzhľadom na význam systému e-
CODEX pre cezhraničné výmeny v oblasti 
spravodlivosti v Únii by mal existovať 
udržateľný právny rámec Únie, ktorým by 
zriadil systém e-CODEX a stanovili 
pravidlá týkajúce sa jeho fungovania 
a rozvoja. Takýto právny rámec by mal 
zabezpečiť ochranu základných práv 
ustanovených v Charte základných práv 
Európskej únie, najmä tých, ktoré sú 
uvedené v jej hlave VI a článku 47 o práve 
na účinný prostriedok nápravy a na 
spravodlivý proces. V žiadnom prípade by 
nemal oslabovať ochranu procesných 
práv, ktoré sú nevyhnutné na ochranu 
daných základných práv vrátane tých, 
ktoré vyplývajú zo smerníc Európskeho 
parlamentu a Rady 2010/64/EÚ1a, 
2012/13/EÚ1b, 2013/48/EÚ1c a (EÚ) 
2016/3431d, a uľahčovanie justičnej 
spolupráce medzi členskými štátmi. Mal 
by tiež jasne vymedziť a upraviť 
komponenty systému e-CODEX, aby sa 
zaručila jeho technická udržateľnosť a 
bezpečnosť a aby sa zaistila rovnosť 
zbraní v kontexte cezhraničných trestných 
konaní. Systém by mal definovať IT 
komponenty prístupového bodu, ktoré by 
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mali pozostávať z brány na účely 
bezpečnej komunikácie s inými určenými 
bránami a konektora na účel podpory 
výmeny správ. Mal by zahŕňať aj digitálne 
procesné normy pozostávajúce z modelov 
prevádzkových procesov vymedzujúcich 
elektronický formát údajov vymieňaných v 
kontexte týchto konaní s cieľom podporiť 
používanie prístupových bodov e-CODEX 
pre právne konania stanovené v právnych 
aktoch prijatých v oblasti justičnej 
spolupráce v občianskych a trestných 
veciach a umožniť výmenu informácií 
medzi prístupovými bodmi.

__________________
1a Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2010/64/EÚ z 20. októbra 2010 o 
práve na tlmočenie a preklad v trestnom 
konaní (Ú. v. EÚ L 280, 26.10.2011, s. 1).
1b Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2012/13/EÚ z 22. mája 2012 o práve 
na informácie v trestnom konaní (Ú. v. 
EÚ L 142, 1.6.2012, s. 1).
1c Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2013/48/EÚ z 22. októbra 2013 o 
práve na prístup k obhajcovi v trestnom 
konaní a v konaní o európskom zatykači a 
o práve na informovanie tretej osoby po 
pozbavení osobnej slobody a na 
komunikáciu s tretími osobami a s 
konzulárnymi úradmi po pozbavení 
osobnej slobody (Ú. v. EÚ L 294, 
6.11.2013, s. 1).
1d Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2016/343 z 9. marca 2016 o 
posilnení určitých aspektov prezumpcie 
neviny a práva byť prítomný na konaní 
pred súdom v trestnom konaní (Ú. v. EÚ 
L 65, 11.3.2016, s. 1).

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6a) V záujme intenzívnejšieho 
využívania elektronického cezhraničného 
odosielania písomností prostredníctvom 
decentralizovaného informačného 
systému by sa takýmto písomnostiam 
nemalo odmietnuť priznanie právnych 
účinkov a nemali by sa považovať za 
neprípustné ako dôkaz v súdnom konaní z 
dôvodu, že sú v elektronickej podobe. 
Uvedenou zásadou by však nemalo byť 
dotknuté posúdenie právnych účinkov 
alebo prípustnosti takýchto písomností 
ako dôkazov v súlade s vnútroštátnym 
právnym poriadkom. Tiež by ňou nemal 
byť dotknutý vnútroštátny právny 
poriadok, pokiaľ ide o konverziu 
písomností.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Keďže treba zabezpečiť dlhodobú 
udržateľnosť systému e-CODEX a jeho 
správu a zároveň zohľadniť nezávislosť 
vnútroštátnych súdnych orgánov, mal by sa 
určiť vhodný subjekt na prevádzkové 
riadenie systému.

(7) Keďže treba zabezpečiť dlhodobú 
udržateľnosť systému e-CODEX a jeho 
správu a zároveň rešpektovať nezávislosť 
vnútroštátnych súdnych orgánov, mal by sa 
určiť vhodný subjekt na prevádzkové 
riadenie systému. S cieľom zaistiť 
nezávislosť vnútroštátnych súdnych 
orgánov, a to aj pri správe systému e-
CODEX, by sa v rámci Agentúry 
Európskej únie na prevádzkové riadenie 
rozsiahlych informačných systémov v 
priestore slobody, bezpečnosti a 
spravodlivosti (eu-LISA) zriadenej 
nariadením Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2018/17261a mali jasne oddeliť 
služby a personál, údaje a administratíva.
__________________
1a Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2018/1726 zo 14. novembra 
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2018 o Agentúre Európskej únie na 
prevádzkové riadenie rozsiahlych 
informačných systémov v priestore 
slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-
LISA) a o zmene nariadenia (ES) 
č. 1987/2006 a rozhodnutia Rady 
2007/533/SVV a o zrušení nariadenia 
(EÚ) č. 1077/2011 (Ú. v. EÚ L 295, 
21.11.2018, s. 99).

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Najvhodnejším subjektom na 
prevádzkové riadenie systému je agentúra, 
keďže jej štruktúra správy a riadenia 
umožňuje zapojenie členských štátov do 
prevádzkového riadenia systému 
prostredníctvom účasti v správnej rade 
agentúry, jej poradných skupinách a radách 
pre riadenie programu. Agentúra 
Európskej únie na prevádzkové riadenie 
rozsiahlych informačných systémov v 
priestore slobody, bezpečnosti a 
spravodlivosti (eu-LISA) zriadená 
nariadením Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2018/172633 má relevantné 
skúsenosti s riadením rozsiahlych 
informačných systémov. Agentúra eu-
LISA by preto mala byť poverená 
prevádzkovým riadením systému e-
CODEX. Je tiež potrebné upraviť 
existujúcu štruktúru správy a riadenia 
agentúry eu-LISA prispôsobením 
povinností jej správnej rady a zriadením 
poradnej skupiny pre systém e-CODEX. 
Nariadenie (EÚ) 2018/1726 by sa preto 
malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť. 
Mala by sa zriadiť aj osobitná rada pre 
riadenie programu.

(8) Najvhodnejším subjektom na 
prevádzkové riadenie systému je agentúra, 
keďže jej štruktúra správy a riadenia 
umožňuje zapojenie členských štátov do 
prevádzkového riadenia systému 
prostredníctvom účasti v správnej rade 
agentúry, jej poradných skupinách a radách 
pre riadenie programu. Agentúra eu-LISA 
má relevantné skúsenosti s riadením 
rozsiahlych informačných systémov. Mala 
by byť preto poverená prevádzkovým 
riadením systému e-CODEX. Je tiež 
potrebné upraviť existujúcu štruktúru 
správy a riadenia agentúry eu-LISA 
prispôsobením povinností jej správnej rady 
a zriadením poradnej skupiny pre systém e-
CODEX. Nariadenie (EÚ) 2018/1726 by sa 
preto malo zodpovedajúcim spôsobom 
zmeniť. Mala by sa zriadiť aj osobitná rada 
pre riadenie programu, v ktorej by sa 
zachovávala rodová rovnováha.

__________________
33 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2018/1726 zo 14. novembra 
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2018 o Agentúre Európskej únie na 
prevádzkové riadenie rozsiahlych 
informačných systémov v priestore 
slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-
LISA) a o zmene nariadenia (ES) 
č. 1987/2006 a rozhodnutia Rady 
2007/533/SVV a o zrušení nariadenia 
(EÚ) č. 1077/2011 (Ú. v. EÚ L 295, 
21.11.2018, s. 99).

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Podľa článku 19 nariadenia (EÚ) 
2018/1726 je úlohou správnej rady 
agentúry eu-LISA zabezpečiť, aby všetky 
rozhodnutia a činnosti agentúry, ktoré majú 
vplyv na rozsiahle informačné systémy 
v priestore slobody, bezpečnosti 
a spravodlivosti, rešpektovali zásadu 
nezávislosti súdnictva. Dodržiavanie tejto 
zásady zaručuje aj štruktúra správy 
a riadenia agentúry a systém jej 
financovania. Takisto je dôležité, aby do 
správy a riadenia systému e-CODEX boli 
prostredníctvom rady pre riadenie 
programu zapojení zástupcovia 
právnických profesií a iné zainteresované 
strany.

(9) Podľa článku 19 nariadenia (EÚ) 
2018/1726 je úlohou správnej rady 
agentúry eu-LISA okrem iného 
zabezpečiť, aby všetky rozhodnutia a 
činnosti agentúry, ktoré majú vplyv na 
rozsiahle informačné systémy v priestore 
slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, 
rešpektovali zásadu nezávislosti súdnictva. 
Dodržiavanie tejto zásady by mala 
zaručovať aj agentúra a systém jej 
financovania. Takisto je dôležité, aby do 
správy a riadenia systému e-CODEX boli 
prostredníctvom rady pre riadenie 
programu zapojené príslušné 
zainteresované strany a experti vrátane 
členov súdnictva a príslušníkov 
právnického povolania. Podrobné 
dojednania a podmienky, pokiaľ ide o 
zapojenie zástupcov právnických profesií 
a iných príslušných zainteresovaných 
strán, by mali umožniť ich efektívnu 
účasť a konzultácie s nimi, a to náležitým 
zohľadnením ich spätnej väzby.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Vzhľadom na prioritné úlohy 
agentúry eu-LISA v oblasti vývoja 
a riadenia systému vstup/výstup (EES), 
Európskeho systému pre cestovné 
informácie a povolenia (ETIAS), 
európskeho informačného systému 
registrov trestov pre štátnych príslušníkov 
tretích krajín (ECRIS-TCN), revidovaného 
Schengenského informačného systému 
(SIS), vízového informačného systému 
(VIS) a systému Eurodac, ako aj vzhľadom 
na jej strategickú úlohu vytvoriť rámec pre 
interoperabilitu medzi informačnými 
systémami EÚ, by táto agentúra nemala 
prevziať zodpovednosť za systém e-
CODEX skôr než 1. júla 2023.

(10) Vzhľadom na prioritné úlohy 
agentúry eu-LISA v oblasti vývoja a 
riadenia systému vstup/výstup (EES), 
Európskeho systému pre cestovné 
informácie a povolenia (ETIAS), 
európskeho informačného systému 
registrov trestov pre štátnych príslušníkov 
tretích krajín (ECRIS-TCN), revidovaného 
Schengenského informačného systému 
(SIS), vízového informačného systému 
(VIS) a systému Eurodac, ako aj vzhľadom 
na jej strategickú úlohu vytvoriť rámec pre 
interoperabilitu medzi informačnými 
systémami EÚ, by táto agentúra mala 
prevziať zodpovednosť za systém e-
CODEX najskôr 1. júla 2023 a najneskôr 
31. decembra 2023.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10a) Korešpondenti e-CODEX určení 
Komisiou alebo členskými štátmi by mali 
podporovať prevádzku systému e-CODEX 
medzi členskými štátmi.

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Systém e-CODEX sa môže použiť 
v cezhraničných občianskych súdnych 
konaniach a trestných konaniach. Keďže 
je však založený na otvorenom zdrojovom 
kóde, mohol by sa použiť aj v iných 
situáciách. Toto nariadenie by sa nemalo 

(11) Systém e-CODEX sa môže použiť 
v cezhraničných občianskych a trestných 
veciach. Malo by byť možné používať 
systém e-CODEX a komponenty systému 
e-CODEX na iné účely, ktoré nepatria do 
rozsahu justičnej spolupráce podľa 
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vzťahovať na žiadne použitie systému e-
CODEX, ktoré nie je založené na 
právnych aktoch uvedených v prílohe I.

vnútroštátneho práva alebo práva Únie, 
ak takéto používanie nenaruší používanie 
systému e-CODEX na súdne konania. 
Toto nariadenie sa vzťahuje len na 
cezhraničnú výmenu údajov medzi 
prepojenými systémami prostredníctvom 
autorizovaných prístupových bodov e-
CODEX v súlade so zodpovedajúcimi 
digitálnymi procesnými normami.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Agentúra eu-LISA by mala niesť 
zodpovednosť za komponenty systému e-
CODEX s výnimkou prevádzkového 
riadenia softvéru Domibus Gateway, 
pretože tento softvér v súčasnosti poskytuje 
Komisia na medzisektorovom základe v 
rámci stavebného bloku eDelivery. 
Agentúra eu-LISA by mala od subjektu, 
ktorý riadi systém e-CODEX, prevziať 
plnú zodpovednosť za prevádzkové 
riadenie softvéru Domibus Connector a 
digitálnych procesných noriem. Keďže 
Domibus Gateway a Domibus Connector 
sú neoddeliteľnou súčasťou systému e-
Codex, agentúra eu-LISA by mala 
zabezpečiť kompatibilitu konektora 
s najnovšou verziou brány. Na tento účel 
by mala Komisia od momentu 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia 
zahrnúť agentúru eu-LISA do príslušného 
orgánu zodpovedného za správu a riadenia 
stavebného bloku eDelivery.

(12) Agentúra eu-LISA by mala niesť 
zodpovednosť za komponenty systému e-
CODEX s výnimkou prevádzkového 
riadenia softvéru Domibus Gateway, 
pretože tento softvér v súčasnosti poskytuje 
Komisia na medzisektorovom základe v 
rámci stavebného bloku eDelivery. 
Agentúra eu-LISA by mala od subjektu, 
ktorý riadi systém e-CODEX, prevziať 
plnú zodpovednosť za prevádzkové 
riadenie softvéru Domibus Connector a 
digitálnych procesných noriem. Keďže 
Domibus Gateway a Domibus Connector 
sú neoddeliteľnou súčasťou systému e-
Codex, agentúra eu-LISA by mala 
zabezpečiť kompatibilitu konektora 
s najnovšou verziou brány. Na tento účel 
by mala Komisia od momentu 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia 
zahrnúť agentúru eu-LISA do prípravných 
prác vykonaných pred tým, ako eu-LISA 
prevezme systém e-CODEX, a do 
príslušného orgánu zodpovedného za 
správu a riadenie stavebného bloku 
eDelivery.

Pozmeňujúci návrh 17
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) S cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky vykonávania tohto nariadenia 
by sa mali na Komisiu preniesť 
vykonávacie právomoci. Uvedené 
právomoci by sa mali vykonávať v súlade 
s nariadením Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 182/201134. Vykonávacími 
aktmi prijatými v tomto rámci by sa mali 
stanoviť minimálne technické špecifikácie 
a normy, a to aj v oblasti bezpečnosti, na 
ktorých majú byť založené komponenty 
systému e-CODEX; stanoviť požiadavky 
na úroveň služieb pre činnosti, ktoré 
vykonáva agentúra eu-LISA, a iné 
potrebné technické špecifikácie pre tieto 
činnosti; a stanoviť podmienky procesu 
odovzdania/prevzatia. Vykonávacími aktmi 
by sa mohli stanoviť aj technické modality 
na podporu používania systému e-CODEX 
v konaniach v oblasti justičnej spolupráce.

(13) S cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky vykonávania tohto nariadenia 
by sa mali na Komisiu preniesť 
vykonávacie právomoci. Uvedené 
právomoci by sa mali vykonávať v súlade 
s nariadením Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 182/201134. Vykonávacími 
aktmi prijatými v tomto rámci by sa mali 
stanoviť digitálne procesné normy; 
minimálne technické špecifikácie a normy, 
a to aj v oblasti bezpečnosti, na ktorých 
majú byť založené komponenty systému e-
CODEX; stanoviť požiadavky na úroveň 
služieb pre činnosti, ktoré vykonáva 
agentúra eu-LISA, a iné potrebné technické 
špecifikácie pre tieto činnosti; a stanoviť 
podmienky procesu odovzdania/prevzatia. 
Vykonávacími aktmi by sa mali stanoviť aj 
technické modality na podporu používania 
systému e-CODEX v konaniach v oblasti 
justičnej spolupráce.

__________________ __________________
34 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 
2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá 
a všeobecné zásady mechanizmu, na 
základe ktorého členské štáty kontrolujú 
vykonávanie vykonávacích právomocí 
Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

34 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 
2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá 
a všeobecné zásady mechanizmu, na 
základe ktorého členské štáty kontrolujú 
vykonávanie vykonávacích právomocí 
Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14a) Agentúre eu-LISA by sa mali 
poskytnúť dostatočné zdroje, aby sa 
zabezpečilo, že bude môcť primerane 
vykonávať svoje nové úlohy.
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Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Členské štáty by mali viesť zoznam 
autorizovaných prístupových bodov e-
CODEX prevádzkovaných na ich území 
a oznámiť ich agentúre eu-LISA s cieľom 
umožniť interakciu medzi nimi v kontexte 
príslušných konaní. Komisia by z toho 
istého dôvodu mala viesť podobný zoznam 
autorizovaných prístupových bodov e-
CODEX prevádzkovaných inštitúciami, 
orgánmi a agentúrami Únie. Subjektmi 
prevádzkujúcimi prístupové body na 
vnútroštátnej úrovni môžu byť orgány 
verejnej moci, organizácie zastupujúce 
príslušníkov právnického povolania alebo 
súkromné spoločnosti. Vzhľadom na 
decentralizovaný charakter systému e-
CODEX by agentúra eu-LISA mala 
zabezpečovať prevádzkové riadenie 
systému e-CODEX, ale zodpovednosť za 
zriadenie a prevádzku autorizovaných 
prístupových bodov systému e-CODEX by 
mali mať výlučne subjekty prevádzkujúce 
príslušné prístupové body. Zodpovednosť 
za akékoľvek škody vyplývajúce 
z prevádzky autorizovaného prístupového 
bodu e-CODEX by mali niesť subjekty, 
ktoré tento autorizovaný prístupový bod e-
CODEX prevádzkujú.

(15) Členské štáty by mali viesť zoznam 
autorizovaných prístupových bodov e-
CODEX prevádzkovaných na ich území 
a oznámiť ich agentúre eu-LISA s cieľom 
umožniť interakciu medzi nimi v kontexte 
príslušných konaní. Komisia by z toho 
istého dôvodu mala viesť podobný zoznam 
autorizovaných prístupových bodov e-
CODEX prevádzkovaných inštitúciami, 
orgánmi a agentúrami Únie. Subjektmi 
prevádzkujúcimi prístupové body na 
vnútroštátnej úrovni môžu byť orgány 
verejnej moci alebo právnické osoby, ako 
sú organizácie zastupujúce príslušníkov 
právnického povolania a súkromné 
spoločnosti, ktoré sú podľa 
vnútroštátneho práva alebo práva Únie 
oprávnené prevádzkovať prístupové body. 
Inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie 
prevádzkujúce autorizované prístupové 
body e-CODEX musia spĺňať požiadavky 
a zásady ochrany údajov stanovené v 
nariadení Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2018/17251a. Subjekty 
prevádzkujúce autorizované prístupové 
body e-CODEX na vnútroštátnej úrovni 
musia spĺňať požiadavky a zásady 
ochrany údajov stanovené v nariadení 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2016/6791b. Vzhľadom na 
decentralizovaný charakter systému e-
CODEX by agentúra eu-LISA mala 
zabezpečovať prevádzkové riadenie 
systému e-CODEX, ale zodpovednosť za 
zriadenie a prevádzku autorizovaných 
prístupových bodov systému e-CODEX by 
mali mať výlučne subjekty prevádzkujúce 
príslušné prístupové body. Zodpovednosť 
za akékoľvek škody vyplývajúce 
z prevádzky autorizovaného prístupového 
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bodu e-CODEX by mali niesť subjekty, 
ktoré tento autorizovaný prístupový bod e-
CODEX prevádzkujú. Členské štáty a 
Komisia by mali zabezpečiť, aby subjekty 
prevádzkujúce autorizované prístupové 
body e-CODEX mali potrebné technické 
vybavenie a ľudské zdroje s cieľom 
zaručiť riadne a dôveryhodné fungovanie 
systému e-CODEX.
___________________
1a Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 
2018 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov inštitúciami, 
orgánmi, úradmi a agentúrami Únie 
a o voľnom pohybe takýchto údajov, 
ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) 
č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES 
(Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39).
1b Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie 
o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 
4.5.2016, s. 1). 

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15a) Členské štáty by mali informovať 
jednotlivcov a organizácie zapojené do 
súdneho konania alebo ním dotknuté o 
systéme e-CODEX, a to aj 
prostredníctvom webových sídel a 
platforiem sociálnych médií.

Pozmeňujúci návrh 21
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15b) Členské štáty by mali vykonávať 
dohľad nad autorizovanými prístupovými 
bodmi e-CODEX, za ktoré sú zodpovedné, 
najmä ak ich prevádzkujú subjekty, ktoré 
nie sú orgánmi verejnej moci. Členské 
štáty by mali zaistiť zavedenie 
primeraných opatrení v oblasti 
bezpečnosti údajov.

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Vnútroštátne systémy prepojené 
prostredníctvom systému e-CODEX by 
mali umožňovať monitorovanie jeho 
efektívnosti a účinnosti poskytnutím 
mechanizmu na monitorovanie výstupov, 
výsledkov a vplyvov nástrojov, ktoré 
umožňujú prenos elektronických údajov 
v rámci cezhraničných občianskych 
súdnych konaní a trestných konaní v Únii. 
Systémy pripojené k autorizovaným 
prístupovým bodom e-CODEX by preto 
mali byť schopné systematicky 
zhromažďovať a uchovávať komplexné 
údaje o používaní cezhraničných 
občianskych súdnych konaní a trestných 
konaní v súlade s príslušnými 
ustanoveniami právnych aktov uvedených 
v prílohe I. To by malo nielen odbremeniť 
členské štáty pri zhromažďovaní 
príslušných údajov a zaistiť vzájomnú 
zodpovednosť a transparentnosť, ale aj 
výrazne uľahčiť ex post monitorovanie 
právnych aktov prijatých Komisiou 
v oblasti spolupráce v občianskych 
a trestných veciach. Zhromaždené 
informácie by mali zahŕňať len súhrnné 

(16) Vnútroštátne systémy prepojené 
prostredníctvom systému e-CODEX by 
mali umožňovať monitorovanie jeho 
efektívnosti a účinnosti poskytnutím 
mechanizmu na monitorovanie výstupov, 
výsledkov a vplyvov nástrojov, ktoré 
umožňujú prenos elektronických údajov 
v rámci cezhraničných občianskych 
súdnych konaní a trestných konaní v Únii. 
Systémy pripojené k autorizovaným 
prístupovým bodom e-CODEX by preto 
mali byť schopné systematicky 
zhromažďovať a uchovávať komplexné 
údaje o používaní cezhraničných 
občianskych súdnych konaní a trestných 
konaní v súlade s príslušnými 
ustanoveniami právnych aktov prijatých v 
oblasti cezhraničnej justičnej spolupráce v 
občianskych a trestných veciach v rozsahu 
právomoci Únie. To by malo nielen 
odbremeniť členské štáty pri 
zhromažďovaní príslušných údajov 
a zaistiť vzájomnú zodpovednosť 
a transparentnosť, ale aj výrazne uľahčiť ex 
post monitorovanie právnych aktov 
prijatých Komisiou v oblasti spolupráce 
v občianskych a trestných veciach. 
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údaje a nemali by byť osobnými údajmi. Zhromaždené informácie by mali zahŕňať 
len súhrnné údaje a nemali by byť 
osobnými údajmi.

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Agentúra eu-LISA by mala pri 
vykonávaní svojich úloh udržiavať vysokú 
úroveň bezpečnosti. Pri ďalšom 
technickom vývoji softvéru by agentúra eu-
LISA mala uplatňovať zásady bezpečnosti 
už v štádiu návrhu a špecificky navrhnutej 
a štandardnej ochrany údajov v súlade 
s nariadením (EÚ) 2018/1725. Subjekty 
prevádzkujúce autorizované prístupové 
body e-CODEX by mali niesť 
zodpovednosť za bezpečnosť údajov 
prenášaných cez ich prístupové body.

(17) Agentúra eu-LISA by mala pri 
vykonávaní svojich úloh udržiavať vysokú 
úroveň bezpečnosti. Pri ďalšom 
technickom vývoji softvéru alebo pri 
vývoji modernizácií by agentúra eu-LISA 
mala uplatňovať zásady bezpečnosti už 
v štádiu návrhu a špecificky navrhnutej 
a štandardnej ochrany údajov v súlade 
s nariadením (EÚ) 2018/1725. Subjekty 
prevádzkujúce autorizované prístupové 
body e-CODEX by mali niesť 
zodpovednosť za bezpečnosť a ochranu 
údajov prenášaných cez ich prístupové 
body.

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Aby Komisia mohla systém e-
CODEX pravidelne hodnotiť, agentúra eu-
LISA by mala každé dva roky podávať 
Komisii správy o jeho technickom vývoji 
a technickom fungovaní. Na účely 
vypracovania uvedenej správy by členské 
štáty mali agentúre eu-LISA poskytnúť 
relevantné informácie týkajúce sa 
prístupových bodov prevádzkovaných na 
ich území a Komisia by mala poskytnúť 
podobné informácie týkajúce sa 
prístupových bodov prevádzkovaných 

(21) Aby Komisia mohla systém e-
CODEX pravidelne hodnotiť, agentúra eu-
LISA by mala každé dva roky podávať 
Komisii správy o jeho technickom vývoji 
a technickom fungovaní. Na účely 
vypracovania uvedenej správy by členské 
štáty mali agentúre eu-LISA poskytnúť 
relevantné informácie týkajúce sa 
prístupových bodov prevádzkovaných na 
ich území a Komisia by mala poskytnúť 
podobné informácie týkajúce sa 
prístupových bodov prevádzkovaných 
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inštitúciami, orgánmi a agentúrami Únie. inštitúciami, orgánmi a agentúrami Únie. 
Komisia by mala pravidelne zasielať 
informácie o hodnotení systému e-
CODEX Európskemu parlamentu a Rade.

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21a) S cieľom umožniť Európskemu 
parlamentu a Rade ako 
spoluzákonodarcom posúdiť úspešnosť 
prevodu systému e-CODEX a jeho 
fungovania vo všeobecnosti by Komisia 
mala vypracúvať celkové hodnotenia 
systému e-CODEX. Prvé takéto 
hodnotenie by Komisia mala vypracovať 
dva roky po tom, ako agentúra eu-LISA 
prevezme zodpovednosť za systém e-
CODEX, a potom každé tri roky.

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Toto nariadenie by nemalo 
poskytovať žiadny osobitný právny základ 
pre spracúvanie osobných údajov. 
Akékoľvek spracovanie osobných údajov 
vykonané v rámci tohto nariadenia by malo 
byť v súlade s platnými pravidlami ochrany 
údajov. Na spracúvanie osobných údajov 
vykonávané prístupovými bodmi e-
CODEX prevádzkovanými autorizovanými 
prístupovými bodmi e-CODEX, ktoré sú 
zriadené na území členských štátov 
v súlade s týmto nariadením, sa vzťahuje 
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2016/67935 a smernica Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/68036.

(22) Toto nariadenie by nemalo 
poskytovať žiadny osobitný právny základ 
pre spracúvanie osobných údajov. 
Akékoľvek spracovanie osobných údajov 
vykonané v rámci tohto nariadenia by malo 
byť v súlade s platnými pravidlami ochrany 
údajov. Na spracúvanie osobných údajov 
vykonávané prístupovými bodmi e-
CODEX prevádzkovanými autorizovanými 
prístupovými bodmi e-CODEX, ktoré sú 
zriadené na území členských štátov 
v súlade s týmto nariadením, sa vzťahuje 
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2016/679 a smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2002/58/ES35a a (EÚ) 
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2016/68036.

__________________ __________________
35 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie 
o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 
4.5.2016, s. 1).

35a Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002, týkajúca 
sa spracovávania osobných údajov a 
ochrany súkromia v sektore 
elektronických komunikácií (smernica o 
súkromí a elektronických komunikáciách) 
(Ú. v. ES L 201, 31.7.2002, s. 37).

36 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov príslušnými orgánmi na 
účely predchádzania trestným činom, ich 
vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania 
alebo na účely výkonu trestných sankcií 
a o voľnom pohybe takýchto údajov 
a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 
2008/977/SVV (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, 
s. 89).

36 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov príslušnými orgánmi na 
účely predchádzania trestným činom, ich 
vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania 
alebo na účely výkonu trestných sankcií 
a o voľnom pohybe takýchto údajov 
a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 
2008/977/SVV (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, 
s. 89).

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23a) Vzhľadom na skutočnosť, že 
systém e-CODEX doteraz riadilo 
konzorcium členských štátov a organizácií 
s financovaním z programov Únie, tieto 
organizácie by mali mať možnosť 
naďalej využívať systém e-CODEX aj po 
tom, čo bude jeho prevádzkové riadenie 
zverené agentúre eu-LISA. Na tento účel 
by agentúra eu-LISA mala mať možnosť 
uzatvárať pracovné dojednania s týmito 
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organizáciami podľa nariadenia (EÚ) 
2018/1726.

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23b) Komisia by mala preskúmať, či je 
uskutočniteľné umožniť účasť tretích 
krajín na systéme e-CODEX, a v prípade 
potreby predložiť legislatívny návrh s 
cieľom umožniť takúto účasť a stanoviť 
na tento účel pravidlá a protokoly.

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Týmto nariadením sa zriaďuje 
decentralizovaný informačný systém na 
cezhraničnú komunikáciu na účely 
uľahčenia bezpečnej a spoľahlivej 
elektronickej výmeny dokumentov, 
žiadostí, právnych formulárov, dôkazov 
alebo iných informácií v cezhraničných 
občianskych súdnych konaniach 
a trestných konaniach (Komunikácia 
v oblasti elektronickej justície 
prostredníctvom výmeny údajov on-line – 
systém e-CODEX).

Týmto nariadením sa zriaďuje 
decentralizovaný informačný systém na 
cezhraničnú komunikáciu na účely 
uľahčenia rýchlej, bezpečnej a spoľahlivej 
elektronickej výmeny dokumentov, 
žiadostí, právnych formulárov, dôkazov 
alebo iných informácií v cezhraničných 
občianskych súdnych konaniach 
a trestných konaniach (Komunikácia 
v oblasti elektronickej justície 
prostredníctvom výmeny údajov on-line – 
systém e-CODEX).

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Nič v tomto nariadení nemožno chápať 
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tak, že obmedzuje, rozširuje alebo inak 
mení právne alebo administratívne 
vymedzenia, pojmy alebo právomoci Únie 
alebo členských štátov.

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) minimálnych noriem pre 
bezpečnosť hardvérovej a softvérovej 
infraštruktúry.

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Toto nariadenie sa vzťahuje na 
elektronický prenos informácií v kontexte 
cezhraničných občianskych súdnych 
konaní a trestných konaní prostredníctvom 
systému e-CODEX v súlade s právnymi 
aktmi prijatými v oblasti justičnej 
spolupráce uvedenými v prílohe I.

Toto nariadenie sa vzťahuje na 
elektronický prenos informácií v kontexte 
cezhraničnej justičnej spolupráce v 
občianskych a trestných veciach 
prostredníctvom systému e-CODEX 
v súlade s právnymi aktmi prijatými 
v oblasti justičnej spolupráce v 
občianskych a trestných veciach v 
rozsahu právomoci Únie.

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) „autorizovaný prístupový bod e-
CODEX“ je prístupový bod e-CODEX, 
ktorý bol oznámený agentúre eu-LISA 
v súlade s článkom 5 ods. 4 alebo článkom 
7 ods. 1 a ktorý uplatňuje digitálnu 

b) „autorizovaný prístupový bod e-
CODEX“ je prístupový bod e-CODEX, 
ktorý bol autorizovaný podľa 
vnútroštátneho práva alebo práva Únie a 
oznámený agentúre eu-LISA Komisiou 
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procesnú normu uvedenú v článku 4 ods. 
3;

alebo členských štátom v súlade s článkom 
5 ods. 4 alebo článkom 7 ods. 1 a ktorý 
uplatňuje jednu alebo viac digitálnych 
procesných noriem;

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) „korešpondent e-CODEX“ je 
subjekt určený členským štátom alebo 
Komisiou ako subjekt oprávnený žiadať a 
získať od agentúry eu-LISA v súvislosti so 
systémom e-CODEX technickú podporu 
podľa článku 6 ods. 2 písm. f);

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) „subjekt prevádzkujúci 
autorizovaný prístupový bod e-CODEX“ je 
inštitúcia, orgán alebo agentúra Únie, 
vnútroštátny orgán verejnej moci alebo 
právnická osoba, ktoré prevádzkujú 
autorizovaný prístupový bod e-CODEX;

c) „subjekt prevádzkujúci 
autorizovaný prístupový bod e-CODEX“ je 
inštitúcia, orgán, úrad alebo agentúra Únie, 
vnútroštátny orgán verejnej moci alebo 
právnická osoba oprávnené podľa 
vnútroštátneho práva, ktoré prevádzkujú 
autorizovaný prístupový bod e-CODEX;

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) „centrálna testovacia platforma“ je 
prístupový bod e-CODEX používaný 
výlučne na testovanie, ktorý poskytuje 
súbor funkcií, ktoré môžu subjekty 

e) „centrálna testovacia platforma“ je 
prístupový bod e-CODEX používaný 
výlučne na testovanie, ktorý poskytuje 
súbor funkcií, ktoré môžu subjekty 
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prevádzkujúce autorizované prístupové 
body e-CODEX použiť na overenie 
správneho fungovania svojich prístupových 
bodov a správneho používania digitálnych 
procesných noriem e-CODEX 
v pripojených systémoch, ktoré sú 
prepojené s týmito prístupovými bodmi;

prevádzkujúce autorizované prístupové 
body e-CODEX použiť na overenie 
správneho fungovania svojich prístupových 
bodov a správneho používania digitálnych 
procesných noriem e-CODEX v 
pripojených systémoch, ktoré sú prepojené 
s týmito prístupovými bodmi, pričom 
zabezpečuje integritu a dostupnosť 
zvyšnej časti systému e-CODEX;

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno g a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ga) „digitálna procesná norma“ sú 
všetky príslušné technické špecifikácie 
modelov prevádzkových procesov a 
dátových schém založených na slovníku 
základných pojmov elektronickej justície 
Únie, ktorými sa definuje elektronická 
štruktúra údajov, ktoré sa vymieňajú 
v súvislosti so systémom e-CODEX.

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 3a
Nediskriminácia a dodržiavanie 

základných práv
Základné práva a slobody všetkých osôb 
zapojených do elektronickej výmeny 
informácií prostredníctvom systému e-
CODEX, najmä právo na účinný prístup k 
spravodlivosti, právo na spravodlivý 
proces, zásada nediskriminácie, právo na 
ochranu osobných údajov a právo na 
súkromie, sa musia v plnej miere 
dodržiavať a rešpektovať v súlade s 
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právom Únie.

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Článok 3 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 3b
Právne účinky elektronických 

dokumentov
Dokumentom, ktoré sa odosielajú 
prostredníctvom systému e-CODEX, sa 
nesmie odmietnuť priznanie právnych 
účinkov alebo sa nesmú považovať za 
neprípustné ako dôkaz v súdnych 
konaniach výlučne z dôvodu, že sú v 
elektronickej podobe.

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Digitálna procesná norma 
pozostáva z modelov prevádzkových 
procesov a vzorov vymedzujúcich 
elektronický formát dokumentov 
používaných v kontexte konaní 
stanovených v právnych aktoch uvedených 
v prílohe I.

3. Digitálna procesná norma 
pozostáva z modelov prevádzkových 
procesov vymedzujúcich elektronický 
formát údajov používaných v kontexte 
konaní stanovených v právnych aktoch 
uvedených v článku 2. Komisia stanoví 
digitálne procesné normy na účely tohto 
nariadenia vo vykonávacích aktoch. 
Agentúra eu-LISA tieto digitálne 
procesné normy uplatňuje. Dané 
vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s 
postupom preskúmania uvedeným v 
článku 17 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh 41
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Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia môže prijať vykonávacie 
akty, ktorými sa stanovia podrobné 
technické špecifikácie digitálnych 
procesných noriem vymedzených v článku 
4 ods. 3.

2. Komisia prijme vykonávacie akty, 
ktorými sa stanovia podrobné technické 
špecifikácie digitálnych procesných noriem 
vymedzených v článku 4 ods. 3.

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia vedie zoznam 
autorizovaných prístupových bodov e-
CODEX prevádzkovaných inštitúciami, 
orgánmi a agentúrami Únie 
a cezhraničných občianskych súdnych 
konaní a trestných konaní, ako aj 
formulárov, ktoré je každý prístupový bod 
oprávnený používať. Agentúre eu-LISA 
bezodkladne oznámi zmeny bez toho, aby 
bolo dotknuté každoročné oznámenie 
stanovené v článku 14.

4. Komisia vedie zoznam 
autorizovaných prístupových bodov e-
CODEX prevádzkovaných inštitúciami, 
orgánmi, úradmi a agentúrami Únie 
a cezhraničných občianskych a trestných 
vecí, ako aj digitálnych procesných 
noriem, ktoré je každý prístupový bod 
oprávnený prevádzkovať. Agentúre eu-
LISA bezodkladne oznámi zmeny bez 
toho, aby bolo dotknuté každoročné 
oznámenie stanovené v článku 14.

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Agentúra eu-LISA je zodpovedná 
za prevádzkové riadenie komponentov 
systému e-CODEX uvedených v článku 4 
ods. 2 písm. b) a v článku 4 ods. 3 
a podporného softvéru uvedeného v prílohe 
II.

1. Agentúra eu-LISA je zodpovedná 
za prevádzkové riadenie komponentov 
systému e-CODEX uvedených v článku 4 
ods. 2 písm. b) a v článku 4 ods. 3 
a podporného softvéru uvedeného v prílohe 
II. Agentúra eu-LISA je zodpovedná za 
prevádzkové riadenie softvéru Domibus 
Connector a za udržiavanie vysokej 
úrovne bezpečnostných noriem počas 
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celého procesu pri vykonávaní svojich 
úloh, ako sa uvádza v článku 10.

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) údržby modelov prevádzkových 
procesov, vzorov vymedzujúcich 
elektronický formát dokumentov 
uvedených v článku 4 ods. 3 a základnej 
vopred vymedzenej kolekcie dátových 
modelov a ich distribúcie autorizovaným 
prístupovým bodom e-CODEX;

g) údržby digitálnych procesných 
noriem vymedzujúcich elektronický formát 
údajov uvedených v článku 4 ods. 3 a 
základnej vopred vymedzenej kolekcie 
dátových modelov a ich distribúcie 
autorizovaným prístupovým bodom e-
CODEX;

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – písmeno j

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

j) prípravy nových modelov 
prevádzkových procesov a vzorov 
vymedzujúcich elektronický formát 
dokumentov uvedených v článku 4 ods. 3 
a ich distribúcie autorizovaným 
prístupovým bodom e-CODEX, a to aj 
formou organizovania a uľahčovania 
organizácie seminárov s korešpondentmi e-
CODEX;

j) prípravy nových digitálnych 
procesných noriem a ich distribúcie 
autorizovaným prístupovým bodom e-
CODEX, a to aj formou organizovania a 
uľahčovania organizácie seminárov s 
korešpondentmi e-CODEX;

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) informovanie širokej verejnosti 
o systéme e-CODEX prostredníctvom 
internetu s využitím súboru rozsiahlych 

c) informovanie širokej verejnosti o 
systéme e-CODEX s využitím súboru 
rozsiahlych komunikačných kanálov, 
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komunikačných kanálov, ako sú webové 
sídla alebo platformy sociálnych médií;

okrem iného vrátane webových sídel alebo 
platforiem sociálnych médií;

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Agentúra eu-LISA a Komisia 
uzavrú memorandum o porozumení 
s cieľom zaručiť súdržnosť medzi 
výkonom svojich príslušných úloh 
v súvislosti s komponentmi systému e-
CODEX uvedenými v článku 4 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty vedú zoznam 
autorizovaných prístupových bodov e-
CODEX prevádzkovaných na ich území 
a cezhraničných občianskych súdnych 
konaní a trestných konaní, ako aj 
formulárov, ktoré je každý prístupový bod 
oprávnený používať. Agentúre eu-LISA 
bezodkladne oznámia zmeny bez toho, aby 
bolo dotknuté každoročné oznámenie 
stanovené v článku 14.

1. Členské štáty vedú zoznam 
autorizovaných prístupových bodov e-
CODEX prevádzkovaných na ich 
územiach a cezhraničných občianskych 
a trestných vecí, ako aj digitálnych 
procesných noriem, ktoré je každý 
prístupový bod oprávnený používať. 
Všetky autorizované prístupové body e-
CODEX v jednom členskom štáte musia 
uplatňovať všetky digitálne procesné 
normy prijaté podľa tohto nariadenia. 
Agentúre eu-LISA bezodkladne oznámia 
zmeny bez toho, aby bolo dotknuté 
každoročné oznámenie stanovené v článku 
14.

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Každý členský štát určí najviac 
piatich korešpondentov e-CODEX. Len 
títo korešpondenti sú oprávnení žiadať 
a získať technickú podporu uvedenú 
v článku 6 ods. 2 písm. f).

2. Každý členský štát určí najviac 
osem korešpondentov e-CODEX. 
Korešpondenti e-CODEX sú oprávnení 
žiadať a získať technickú podporu uvedenú 
v článku 6 ods. 2 písm. f). Každý členský 
štát oznámi agentúra eu-LISA zoznam 
určených korešpondentov e-CODEX a 
akékoľvek jeho zmeny.

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Subjekt prevádzkujúci autorizovaný 
prístupový bod e-CODEX zodpovedá za 
jeho bezpečné zriadenie a prevádzku. Táto 
zodpovednosť zahŕňa potrebné úpravy 
konektora uvedeného v článku 4 ods. 2 
písm. b) na zabezpečenie jeho 
kompatibility s akýmikoľvek pripojenými 
systémami a akékoľvek iné potrebné 
technické úpravy jeho pripojených 
systémov.

1. Subjekt prevádzkujúci autorizovaný 
prístupový bod e-CODEX zodpovedá za 
jeho bezpečné zriadenie a prevádzku. Táto 
zodpovednosť zahŕňa potrebné úpravy 
konektora uvedeného v článku 4 ods. 2 
písm. b) na zabezpečenie jeho 
kompatibility s akýmikoľvek relevantnými 
pripojenými systémami a akékoľvek iné 
potrebné technické úpravy jeho 
pripojených systémov.

Pozmeňujúci návrh 51

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Subjekt prevádzkujúci autorizovaný 
prístupový bod e-CODEX, zaistí, aby 
v jeho pripojenom systéme (systémoch) 
existoval mechanizmus umožňujúci 
vyhľadávanie relevantných údajov 
o používaní cezhraničných občianskych 
súdnych konaní a trestných konaní v súlade 
s príslušnými ustanoveniami právnych 

2. Subjekt prevádzkujúci autorizovaný 
prístupový bod e-CODEX, zaistí, aby v 
jeho pripojenom systéme (systémoch) 
existoval mechanizmus umožňujúci 
vyhľadávanie relevantných údajov o 
používaní cezhraničných občianskych 
súdnych konaní a trestných konaní v súlade 
s príslušnými ustanoveniami právnych 
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aktov uvedených v prílohe I. aktov uvedených v článku 2.

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Zodpovednosť za všetky škody 
spôsobené prevádzkou autorizovaného 
prístupového bodu e-CODEX a všetkých 
pripojených systémov nesie subjekt 
prevádzkujúci daný autorizovaný 
prístupový bod e-CODEX.

3. Zodpovednosť za všetky škody 
spôsobené prevádzkou autorizovaného 
prístupového bodu e-CODEX a všetkých 
pripojených systémov nesie subjekt 
prevádzkujúci daný autorizovaný 
prístupový bod e-CODEX, ktorý si 
prípadne môže pod súdnym dohľadom 
nárokovať náhradu škody od príslušnej 
tretej osoby alebo subjektu.

Pozmeňujúci návrh 53

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia monitoruje proces 
odovzdania/prevzatia s cieľom zaistiť, aby 
subjekt, ktorý riadi systém e-CODEX, 
a agentúra eu-LISA správne vykonali 
podrobné modality tohto procesu na 
základe kritérií uvedených v odseku 1.

3. Komisia monitoruje proces 
odovzdania/prevzatia s cieľom zaistiť, aby 
subjekt, ktorý riadi systém e-CODEX, 
a agentúra eu-LISA správne vykonali 
podrobné modality tohto procesu na 
základe kritérií uvedených v odseku 1. 
Komisia do 31. júla 2023 poskytne 
Európskemu parlamentu a Rade aktuálne 
informácie o procese 
odovzdania/prevzatia.

Pozmeňujúci návrh 54

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Agentúra eu-LISA prevezme 4. Agentúra eu-LISA prevezme 
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zodpovednosť za systém e-CODEX dňom, 
keď Komisia vyhlási proces 
odovzdania/prevzatia uvedený v odseku 2 
za úspešne dokončený, nie však skôr ako 
1. júla 2023.

zodpovednosť za systém e-CODEX dňom, 
keď Komisia vyhlási proces 
odovzdania/prevzatia uvedený v odseku 2 
za úspešne dokončený, a to nie skôr ako 1. 
júla 2023, ale najneskôr 31. decembra 
2023.

Pozmeňujúci návrh 55

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Od 1. januára 2023 poskytuje 
poradná skupina pre systém e-CODEX 
zriadená podľa článku 27 písm. dc) 
nariadenia (EÚ) 2018/1726 agentúre eu-
LISA potrebné odborné znalosti týkajúce 
sa systému e-CODEX, najmä v súvislosti 
s prípravou jej ročného pracovného 
programu a výročnej správy o činnosti. 
Sleduje aj stav vykonávania v členských 
štátoch. Poradná skupina je informovaná 
o všetkých bezpečnostných problémoch.

1. Od 1. januára 2023 poskytuje 
poradná skupina pre systém e-CODEX 
zriadená podľa článku 27 písm. dc) 
nariadenia (EÚ) 2018/1726 agentúre eu-
LISA potrebné odborné znalosti týkajúce 
sa systému e-CODEX, najmä v súvislosti 
s prípravou jej ročného pracovného 
programu a výročnej správy o činnosti. 
Sleduje aj stav vykonávania v členských 
štátoch a v príslušných štruktúrach 
využívajúcich systém e-CODEX. Poradná 
skupina je informovaná o všetkých 
bezpečnostných problémoch.

Pozmeňujúci návrh 56

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Poradná skupina pre systém e-
CODEX zapojí do svojej práce profesijné 
organizácie a ďalšie zainteresované 
strany, ktoré sa podieľali na riadení 
systému e-CODEX v čase jeho 
odovzdania.

4. Poradná skupina e-CODEX zapojí 
do svojej práce príslušné zainteresované 
strany a expertov vrátane členov súdnictva 
a príslušníkov právnického povolania, 
ktorí sa podieľali na riadení systému e-
CODEX v čase jeho odovzdania a ktorých 
sa systém e-CODEX týka alebo ho 
využívajú či sa na ňom podieľajú.
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Pozmeňujúci návrh 57

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Správna rada agentúry eu-LISA do 
1. januára 2023 zriadi radu pre riadenie 
programu e-CODEX zloženú z desiatich 
členov.

1. Správna rada agentúry eu-LISA do 
1. januára 2023 zriadi radu pre riadenie 
programu e-CODEX.

Pozmeňujúci návrh 58

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Rada pre riadenie programu 
pozostáva z ôsmich členov vymenovaných 
správnou radou, z predsedu poradnej 
skupiny uvedenej v článku 11 a jedného 
člena vymenovaného Komisiou. Správna 
rada zabezpečí, aby členovia, ktorých 
vymenuje do rady pre riadenie programu, 
mali potrebné skúsenosti a odborné 
znalosti týkajúce sa systému e-CODEX.

2. Rada pre riadenie programu 
pozostáva z desiatich členov: predsedu 
poradnej skupiny uvedenej v článku 11, 
ôsmich členov vymenovaných správnou 
radou agentúry eu-LISA spomedzi jej 
členov alebo expertov zapojených do 
poradnej skupiny a jedného člena 
vymenovaného Komisiou. Správna rada 
zabezpečí, aby členovia, ktorých vymenuje 
do rady pre riadenie programu, mali 
potrebné skúsenosti a odborné znalosti 
týkajúce sa systému e-CODEX, ako aj 
rozsiahle skúsenosti v oblasti justície.

Pozmeňujúci návrh 59

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Funkčné obdobie členov rady pre 
riadenie programu a ich náhradníkov je 
štyri roky a možno ho obnoviť.

Pozmeňujúci návrh 60
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Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Agentúra eu-LISA sa zúčastňuje na 
činnosti rady pre riadenie programu. Na 
tento účel sa zástupcovia agentúry eu-
LISA zúčastňujú na zasadnutiach rady pre 
riadenie programu, aby podávali správy 
o práci týkajúcej sa systému e-CODEX 
a akejkoľvek ďalšej súvisiacej práci 
a činnostiach.

3. Agentúra eu-LISA sa zúčastňuje na 
činnosti rady pre riadenie programu. Na 
tento účel sa jeden zástupca agentúry eu-
LISA zúčastňuje na zasadnutiach rady pre 
riadenie programu, aby podával správy 
o práci týkajúcej sa systému e-CODEX 
a akejkoľvek ďalšej súvisiacej práci 
a činnostiach.

Pozmeňujúci návrh 61

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Rada pre riadenie programu zasadá 
minimálne raz za tri mesiace a v prípade 
potreby častejšie. Zaisťuje primerané 
riadenie systému e-CODEX, najmä počas 
procesu odovzdania/prevzatia, a pokiaľ ide 
o vykonávanie aktov prijatých podľa 
článku 5 ods. 2. Rada pre riadenie 
programu pravidelne, pokiaľ možno každý 
druhý mesiac, predkladá správnej rade 
agentúry eu-LISA písomné správy 
o pokroku projektu. Rada pre riadenie 
programu nemá rozhodovaciu právomoc 
ani mandát zastupovať členov správnej 
rady.

4. Rada pre riadenie programu zasadá 
minimálne raz za tri mesiace a v prípade 
potreby častejšie. Zaisťuje primerané 
riadenie systému e-CODEX, najmä počas 
procesu odovzdania/prevzatia, a pokiaľ ide 
o vykonávanie aktov prijatých podľa 
článku 5 ods. 2. Rada pre riadenie 
programu pravidelne a prinajmenšom po 
každom oficiálnom zasadnutí predkladá 
správnej rade agentúry eu-LISA písomné 
správy o stave systému e-CODEX. Rada 
pre riadenie programu nemá rozhodovaciu 
právomoc ani mandát zastupovať členov 
správnej rady.

Pozmeňujúci návrh 62

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 5 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) voľby predsedu; a) voľby predsedu a podpredsedu a 
ich funkčné obdobia;
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Pozmeňujúci návrh 63

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 5 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) povolenia účasti expertov na 
zasadnutiach vrátane profesijných 
organizácií a ďalších zainteresovaných 
strán, ktoré sa podieľali na riadení 
systému e-CODEX v čase jeho 
odovzdania;

d) povolenia účasti príslušných 
zainteresovaných strán a expertov na 
zasadnutiach vrátane členov súdnictva, 
príslušníkov právnických povolaní a 
profesijných organizácií, ktorých sa 
systém e-CODEX týka alebo ho využívajú 
či sa na ňom podieľajú.

Pozmeňujúci návrh 64

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Všetky cestovné výdavky 
a výdavky na pobyt a stravu, ktoré vzniknú 
členom rady pre riadenie programu, uhradí 
agentúra eu-LISA. Článok 10 rokovacieho 
poriadku agentúry eu-LISA sa uplatňuje 
mutatis mutandis.

7. Všetky cestovné výdavky 
a výdavky na pobyt a stravu, ktoré vzniknú 
členom rady pre riadenie programu, musia 
byť rozumné a primerané a uhradí ich 
agentúra eu-LISA. Článok 10 rokovacieho 
poriadku agentúry eu-LISA sa uplatňuje 
mutatis mutandis.

Pozmeňujúci návrh 65

Návrh nariadenia
Článok -12 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 12a
Deľba moci a nezávislosť súdnictva

Pri vykonávaní svojich povinností podľa 
tohto nariadenia dodržiavajú všetky 
subjekty zásadu deľby moci a 
zabezpečujú, aby ich rozhodnutia a 
opatrenia rešpektovali zásadu nezávislosti 
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súdnictva.

Pozmeňujúci návrh 66

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Agentúra eu-LISA vykonáva úlohy 
súvisiace s poskytovaním odbornej 
prípravy zameranej na technické aspekty 
používania systému e-CODEX v súlade 
s nariadením (EÚ) 2018/1726 vrátane 
poskytovania online školiacich materiálov.

Agentúra eu-LISA vykonáva úlohy 
súvisiace s poskytovaním odbornej 
prípravy zameranej na technické aspekty 
používania systému e-CODEX všetkým 
príslušným zainteresovaným stranám v 
súlade s nariadením (EÚ) 2018/1726 
vrátane poskytovania online školiacich 
materiálov.

Pozmeňujúci návrh 67

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) počet a typ incidentov, s ktorými sa 
stretli subjekty prevádzkujúce autorizované 
prístupové body e-CODEX na území 
členského štátu a ktoré majú vplyv na 
bezpečnosť systému e-CODEX.

d) počet a typ incidentov, s ktorými sa 
stretli subjekty prevádzkujúce autorizované 
prístupové body e-CODEX a ktoré majú 
vplyv na bezpečnosť systému e-CODEX.

Pozmeňujúci návrh 68

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia po prvýkrát tri roky po 
tom, ako agentúra eu-LISA prevezme 
zodpovednosť za systém e-CODEX, 
a potom každé štyri roky vypracuje 
celkové hodnotenie systému e-CODEX. 
Toto celkové hodnotenie zahŕňa posúdenie 
uplatňovania tohto nariadenia 

3. Komisia po prvýkrát dva roky po 
tom, ako agentúra eu-LISA prevezme 
zodpovednosť za systém e-CODEX, a 
potom každé tri roky vypracuje celkové 
hodnotenie systému e-CODEX. Toto 
celkové hodnotenie zahŕňa posúdenie 
uplatňovania tohto nariadenia 
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a preskúmanie dosiahnutých výsledkov 
v porovnaní s cieľmi a v jeho rámci sa 
môžu navrhnúť prípadné budúce opatrenia. 
V čase prvého hodnotenia Komisia 
opätovne preskúma aj úlohu rady pre 
riadenie programu a jej pokračovanie. 
Komisia zašle hodnotiacu správu 
Európskemu parlamentu a Rade.

a preskúmanie dosiahnutých výsledkov 
v porovnaní s cieľmi a v jeho rámci sa 
môžu navrhnúť prípadné budúce opatrenia. 
Zahŕňa aj posúdenie vplyvu používania 
systému e-CODEX na rovnosť zbraní v 
kontexte cezhraničných trestných konaní. 
V čase prvého hodnotenia Komisia na 
základe objektívnych kritérií opätovne 
preskúma aj úlohu rady pre riadenie 
programu a jej pokračovanie a v prípade 
potreby navrhne zlepšenia. Komisia zašle 
hodnotiacu správu Európskemu parlamentu 
a Rade.

Pozmeňujúci návrh 69

Návrh nariadenia
Článok 15 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 15a
Spolupráca s medzinárodnými 

organizáciami
Agentúra eu-LISA môže uzatvárať 
pracovné dojednania umožňujúce 
používať systém e-CODEX s 
medzinárodnými organizáciami alebo ich 
podriadenými subjektmi, ktoré sa riadia 
medzinárodným právom verejným, alebo s 
inými príslušnými subjektmi či orgánmi, 
ktoré boli zriadené dohodou medzi dvoma 
alebo viacerými krajinami alebo na 
základe takejto dohody, za predpokladu, 
že tieto organizácie, orgány alebo subjekty 
boli súčasťou subjektu riadiaceho systém 
e-CODEX. Tieto pracovné dojednania sa 
uzatvárajú v súlade s článkom 43 
nariadenia (EÚ) 2018/1726.

Pozmeňujúci návrh 70

Návrh nariadenia
Príloha I
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

[...] vypúšťa sa
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

V tejto dôvodovej správe spravodajcovia uvádzajú hlavné dôvody zmien uvedených v návrhu 
správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o počítačovom systéme na 
komunikáciu v cezhraničných občianskych súdnych konaniach a trestných konaniach 
(Komunikácia v oblasti elektronickej justície prostredníctvom výmeny údajov on-line – 
systém e-CODEX) a o zmene nariadenia (EÚ) 2018/1726 o Agentúre Európskej únie na 
prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a 
spravodlivosti (eu-LISA).

Úvod
Elektronická justícia je jedným zo základných kameňov účinného fungovania justičných 
systémov v členských štátoch a na európskej úrovni. Je nevyhnutným nástrojom na uľahčenie 
prístupu k spravodlivosti a poskytnutie právnej ochrany európskym občanom a spoločnostiam 
v digitálnej ére. Je teda dôležité, aby sa vytvorili vhodné kanály na zabezpečenie efektívnej 
digitálnej spolupráce justičných systémov.
V oznámení Komisie z 2. decembra 2020 s názvom Digitalizácia justície v Európskej únii – 
Súbor príležitostí sa stanovuje nový prístup k digitalizácii súdnictva založený na komplexnom 
súbore finančných a IT právnych nástrojov, ktoré majú používať rôzni aktéri v justičných 
systémoch. Komisia predložila aj návrh nariadenia o počítačovom systéme na komunikáciu 
v cezhraničných občianskych súdnych konaniach a trestných konaniach (systém e-CODEX), 
tzv. nariadenie e-CODEX.
29. apríla 2021 bolo oznámené, že týmto spisom sa budú spoločne zaoberať dva výbory – 
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) a Výbor pre právne veci 
(JURI). Za spravodajcov pre uvedené nariadenie boli vymenovaní Emil Radev (JURI) a Nuno 
Melo (LIBE).
Systém e-CODEX je tzv. zlatou normou alebo kľúčovým technologickým faktorom 
umožňujúcim modernizovať komunikáciu prostredníctvom digitalizácie v kontexte 
cezhraničných súdnych konaní.
e-CODEX sa od začiatku projektu v decembri 2010 zmenil z ambiciózneho projektu na 
operačnú infraštruktúru digitálnych služieb (DSI) v justičnej oblasti. Teraz sa pozornosť 
sústreďuje na prechod projektu e-CODEX k dlhodobo udržateľnému a bezpečnému riešeniu 
údržby systému e-CODEX.
Spravodajcovia sa domnievajú, že toto nariadenie ako nástroj, ktorý je priamo uplatniteľný vo 
všetkých členských štátoch a záväzný v celom rozsahu, zaručí jednotné uplatňovanie pravidiel 
týkajúcich sa systému e-CODEX v celej EÚ a zároveň ich nadobudnutie účinnosti. Vítajú 
cieľ, ktorým je zabezpečiť právnu istotu tým, že sa zabráni rozdielnym výkladom v členských 
štátoch, ktoré by viedli k právnej fragmentácii. Po zavedení systému e-CODEX sa prijatím 
nariadenia prispeje k používaniu systému e-CODEX vo viacerých členských štátoch v prípade 
konaní, v ktorých sa už systém používa, ako aj v budúcich konaniach.
Cieľom projektu e-CODEX je zlepšiť cezhraničný prístup občanov a podnikov 
k spravodlivosti v Európskej únii, ako aj zlepšiť interoperabilitu medzi justičnými orgánmi v 
rámci Európskej únie. Je navrhnutý ako decentralizovaný systém založený na distribuovanej 
architektúre, ktorá umožňuje prepojenie medzi vnútroštátnymi systémami. 
Spravodajcovia sú presvedčení o tom, že systém e-CODEX by sa mal považovať 
za preferované riešenie na zriadenie interoperabilných a bezpečná decentralizovaných 
komunikačných sietí medzi vnútroštátnymi informačnými systémami v oblasti cezhraničnej 
justičnej spolupráce v občianskych a trestných veciach.
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Cieľom návrhu je zveriť ďalší vývoj a správu systému e-CODEX od júla 2023 Agentúre 
Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore 
slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA).

1. Rozsah pôsobnosti
Rozsahom pôsobnosti tohto nariadenia je elektronická výmena údajov v kontexte 
cezhraničnej justičnej spolupráce v občianskych a trestných veciach (článok 2). 
Systém e-CODEX by sa mal považovať za preferované riešenie ako interoperabilná, bezpečná 
a decentralizovaná komunikačná sieť medzi vnútroštátnymi informačnými systémami v tejto 
oblasti. 
Spravodajcovia si myslia, že príloha I obsahujúca zoznam nástrojov pre súdne konania, na 
ktoré sa vzťahuje systém e-Codex, by sa mala vypustiť. Rozsah pôsobnosti tohto nariadenia 
by sa mal namiesto toho stanoviť odkazom na justičnú spoluprácu v občianskych a trestných 
veciach (článok 2). Umožní to vyhnúť sa riziku, že by boli z rozsahu pôsobnosti vynechané 
súdne konania, pri ktorých by bolo vhodné počítať s možnosťou používania systému e-Codex. 
Jednoduchý odkaz na články 81 a 82 ZFEÚ by okrem toho nebol dostatočný, lebo by neboli 
zahrnuté nástroje prijaté pred Lisabonskou zmluvou.  
Nariadenie by sa malo týkať len používania systému e-Codex pri konaniach v občianskych a 
trestných veciach. Iné spôsoby využitia systému e-Codex, ktoré sa môžu zaviesť 
legislatívnymi aktmi v budúcnosti, by nemali byť v tomto nariadení uvedené. Mohli by si 
totiž vyžadovať zmeny, ktoré sa v súčasnosti nedajú predpokladať (odôvodnenie 11, článok 
2). 

2. Vymedzenie pojmov
Návrh Komisie neobsahuje jasné a konkrétne ustanovenia týkajúce sa prevádzkových 
podmienok prístupových bodov. 
Spravodajcovia ďalej rozvinuli terminológiu e-Codex s cieľom objasniť tieto výrazy: 
„autorizovaný prístupový bod e-Codex“, „e-Codex korešpondent“ a „digitálne procesné 
normy“ (článok 3). 

3. Rozdelenie zodpovednosti
Keďže treba zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť systému e-CODEX a jeho správu a zároveň 
zaručiť nezávislosť vnútroštátnych súdnych orgánov, mal by sa určiť vhodný subjekt na 
prevádzkové riadenie systému. V návrhu sa ustanovuje vytvorenie poradnej skupiny pre 
systém e-CODEX a rady pre riadenie programu e-CODEX (článok 12). 
Zaviedli sa záruky nezávislosti súdnictva, na ktoré systém e-CODEX nikdy nebude mať 
negatívny vplyv (odôvodnenia 7 a 9, nový článok 12a). 
V záujme riadneho a jasného fungovania systému e-Codex boli predložené ďalšie 
pozmeňujúce návrhy, ktorými sa presne vymedzujú úlohy Komisie, členských štátov a 
agentúry eu-LISA (odôvodnenia 5, 12, 15, 21, článok 3 ods. 1 písm. b), článok 3 ods. 1 nové 
písm. ba), článok 6 ods. 4 nové písm. a), článok 7 a nový článok 16a). 

4. Optimalizácia systému e-CODEX
Spravodajcovia zaviedli v záujme efektívnosti systému e-Codex určité špecifikácie týkajúce 
sa autorizovaných prístupových bodov a určenia korešpondentov členskými štátmi (článok 3 
ods. 1 písm. b), článok 3 ods. 1 nové písm. ba) a článok 7).

5. Delegovanie právomocí na Komisiu 
Keďže rozsah pôsobnosti nariadenia e-Codex by sa mal obmedziť na justičnú spoluprácu v 
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občianskych a trestných veciach, ale vzhľadom na to, že v budúcnosti by mohlo byť vhodné, 
aby sa systém e-Codex vzťahoval aj na iné konania, obaja spravodajcovia sa domnievajú, že 
pri stanovení rozsahu pôsobnosti nariadenia je potrebná určitá pružnosť. Preto sa zaviedli 
ustanovenia o delegovaných aktoch. Tieto ustanovenia umožňujú, aby sa fungovania systému 
e-Codex rozšírilo a aby sa zároveň v plnom rozsahu zachovali výsady Parlamentu týkajúce sa 
rozsahu pôsobnosti nariadenia (článok 5 nový ods. 3a a nový článok 16a).  
Komisia vo finančnom výkaze odkazuje na rozšírenie systému e-Codex na iné postupy 
prostredníctvom vykonávacích aktov (bod 2.2.3). Bolo by to nežiaduce a z právneho hľadiska 
nevhodné. Keďže však spoluzákonodarcovia nemôžu zmeniť finančný výkaz, vloženie 
ustanovení, ktorými sa Komisia splnomocňuje prijímať delegované akty, je na zachovanie 
parlamentnej kontroly dostatočné.

6. Súkromné subjekty prevádzkujúce prístupové body a ochrana údajov
Súdne orgány a prokurátori v mnohých členských štátoch zvyčajne využívajú služby 
dodávateľov. Umožnením zapojenia súkromných subjektov a jeho obmedzením na 
fungovanie systému e-Codex sa preto nevytvára nebezpečný precedens. 
Mali by sa však zaviesť záruky vzhľadom na citlivosť výkonu spravodlivosti a údajov a 
informácií, ktorými sa zaoberajú justičné orgány. 
Z tohto dôvodu obaja spravodajcovia navrhli, aby súkromné subjekty mohli prevádzkovať 
prístupové body len vtedy, ak to povolia členské štáty, a za predpokladu, že tak ako verejné 
orgány, ktoré môžu byť poverené touto úlohou, v plnej miere dodržiavajú existujúce právne 
predpisy o ochrane údajov (odôvodnenie 15, 15a nové, 17; nový článok 12a). 

7. Slovník základných pojmov elektronickej justície
Aby sa dôrazne a dôsledne podporila justičná spolupráca a vzájomná dôvera, treba zabezpečiť 
interoperabilitu nielen pri informačných a komunikačných technológiách, ale aj vo vzťahu k 
terminológii. V opačnom prípade by ani najúčinnejší systém prepojenia nebol dostatočný na 
to, aby si justičné orgány, právnici, občania, podniky a zainteresované strany skutočne 
rozumeli. 
Práve v tejto súvislosti sa spravodajcovia rozhodli vložiť odkaz na základný slovník 
elektronickej justície do vymedzenia „digitálnej procesnej normy“ (článok 3 ods. 1 nové 
písm. ga)).

Záver 
Spravodajcovia sa domnievajú, že návrh Komisie má správne smerovanie, keď kladie otázku 
interoperability do centra úsilia EÚ o podnietenie a posilnenie justičnej spolupráce na celom 
kontinente. 
Samotný návrh možno výrazne zlepšiť, aby sa dosiahla citlivá a nevyhnutná rovnováha medzi 
interoperabilitou a nezávislosťou súdnictva, efektívnosťou a ochranou údajov, rýchlosťou a 
základnými právami, technológiou a právnym štátom.
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