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12.12.2018 B8-0561/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Michał Boni 

v mene skupiny PPE 

 

Návrh uznesenia B8-0561/2018 

Claude Moraes 

v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 

Primeranosť ochrany osobných údajov zo strany Japonska 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie M 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

M. keďže Komisia uvádza, že 

doplňujúce pravidlá by boli právne záväzné 

pre každý podnikateľský subjekt 

spracúvajúci osobné informácie, ktorý 

prijíma osobné údaje prenášané z EÚ na 

základe rozhodnutia o primeranosti, a je 

preto povinný tieto pravidlá a akékoľvek 

súvisiace práva a povinnosti dodržiavať, a 

že by boli vykonateľné zo strany komisie 

PPC aj japonských súdov; keďže niektorí 

japonskí experti majú pochybnosti o tom, 

či sú doplňujúce pravidlá záväzné; 

M. keďže doplňujúce pravidlá by boli 

právne záväzné pre každý podnikateľský 

subjekt spracúvajúci osobné informácie, 

ktorý prijíma osobné údaje prenášané z EÚ 

na základe rozhodnutia o primeranosti, a je 

preto povinný tieto pravidlá a akékoľvek 

súvisiace práva a povinnosti dodržiavať, a 

vykonateľné zo strany komisie PPC aj 

japonských súdov; 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Michał Boni 

v mene skupiny PPE 

 

Návrh uznesenia B8-0561/2018 

Claude Moraes 

v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 

Primeranosť ochrany osobných údajov zo strany Japonska 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

7. poznamenáva, že vecný rozsah 

zistenia o primeranosti nie je v článku 1 

návrhu vykonávacieho rozhodnutia 

dostatočne vymedzený, pretože APPI 

vylučuje zo svojej vecnej pôsobnosti 

niekoľko kategórií obchodných a 

spracovateľských činností; vyzýva 

Komisiu, aby poskytla ďalšie a podrobné 

vysvetlenia týkajúce sa vplyvu takýchto 

vylúčení z pôsobnosti na osobné údaje EÚ 

prenášané do Japonska a aby v článku 1 

návrhu vykonávacieho rozhodnutia jasne 

uviedla, na ktoré prenosy osobných 

údajov EÚ sa vzťahuje rozhodnutie o 

primeranosti, a uviedla pritom, že v 

prípade prenosu osobných údajov 

prostredníctvom manuálneho spracúvania 

by sa museli pokryť príslušné 

spracovateľské operácie, ak sú 

predmetom ďalšieho elektronického 

spracovania v Japonsku; 

7. konštatuje, že kategórie 

obchodných a spracovateľských činností, 

ktoré sú vylúčené z vecnej pôsobnosti 

APPI, boli výslovne vylúčené z pôsobnosti 

zistenia o primeranosti; 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Michał Boni 

v mene skupiny PPE 

 

Návrh uznesenia B8-0561/2018 

Claude Moraes 

v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 

Primeranosť ochrany osobných údajov zo strany Japonska 

Návrh uznesenia 

Odsek 17 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

17. so znepokojením konštatuje, že 

odlišne od právnych predpisov EÚ 

neobsahujú APPI ani usmernenia komisie 

PPC právne ustanovenia týkajúce sa 

automatizovaného rozhodovania a 

profilovania a že túto otázku riešia len 

niektoré sektorové pravidlá, a to bez toho, 

aby poskytovali komplexný celkový 

právny rámec so značnou a silnou 

ochranou pred automatizovaným 

rozhodovaním a profilovaním; vyzýva 

Komisiu, aby preukázala, ako sa táto 

otázka rieši v rámci japonského rámca na 

ochranu údajov, a to takým spôsobom, 

aby sa zabezpečila rovnaká úroveň 

ochrany; domnieva sa, že je to relevantné 

najmä vzhľadom na nedávne prípady 

profilovania Facebook/Cambridge 

Analytica; 

17. so znepokojením konštatuje, že 

odlišne od právnych predpisov EÚ 

neobsahujú APPI ani usmernenia komisie 

PPC právne ustanovenia týkajúce sa 

automatizovaného rozhodovania a 

profilovania a že túto otázku riešia len 

niektoré sektorové pravidlá, a to bez toho, 

aby poskytovali komplexný celkový 

právny rámec so značnou a silnou 

ochranou pred automatizovaným 

rozhodovaním a profilovaním; pripomína 

však, že tieto odvetvové pravidlá sa týkajú 

odvetví, v ktorých sú takéto typy 

spracovania vzhľadom na medzinárodné 

prenosy najdôležitejšie, napríklad 

finančného sektora; 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Michał Boni 

v mene skupiny PPE 

 

Návrh uznesenia B8-0561/2018 

Claude Moraes 

v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 

Primeranosť ochrany osobných údajov zo strany Japonska 

Návrh uznesenia 

Odsek 19 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

19. domnieva sa, že pokiaľ ide o 

následné prenosy, hoci by kombinácia 

pravidiel APPI a doplňujúcich pravidiel 

zabezpečila vyššiu úroveň ochrany ako 

pravidlá APEC CBPR, riešenie stanovené 

v doplňujúcich pravidlách, ktoré spočíva v 

požiadavke predchádzajúceho súhlasu 

dotknutých osôb z EÚ so schválením 

následného prenosu tretej strane v cudzej 

krajine, neobsahuje určité podstatné prvky, 

ktoré by dotknutým osobám umožnili 

vyjadriť svoj súhlas, pretože výslovne 

nedefinuje, čo zahŕňa pojem „informácie o 

okolnostiach prenosu, ktoré sú pre 

[dotknutú osobu] nevyhnutné na prijatie 

rozhodnutia o svojom súhlase“, v súlade s 

článkom 13 všeobecného nariadenia o 

ochrane údajov, napr. v súvislosti s treťou 

krajinou určenia následného prenosu; 

konštatuje, že návrh vykonávacieho 

rozhodnutia navyše nevysvetľuje, aké 
dôsledky vyplynú pre dotknutú osobu v 

prípade odmietnutia súhlasu s následným 

prenosom jej osobných údajov; 

19. vyzýva Komisiu, aby objasnila, či 

pokiaľ ide o následné prenosy, riešenie 

stanovené v doplňujúcich pravidlách, ktoré 

spočíva v požiadavke predchádzajúceho 

súhlasu dotknutých osôb z EÚ so 

schválením následného prenosu tretej 

strane v cudzej krajine, neobsahuje určité 

podstatné prvky, ktoré by dotknutým 

osobám umožnili vyjadriť svoj súhlas, 

pretože výslovne nedefinuje, čo zahŕňa 

pojem „informácie o okolnostiach prenosu, 

ktoré sú pre [dotknutú osobu] nevyhnutné 

na prijatie rozhodnutia o svojom súhlase“, 

v súlade s článkom 13 všeobecného 

nariadenia o ochrane údajov, napr. v 

súvislosti s treťou krajinou určenia 

následného prenosu; vyzýva Komisiu, aby 

ďalej objasnila dôsledky pre dotknutú 

osobu v prípade odmietnutia súhlasu s 

následným prenosom jej osobných údajov; 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Michał Boni 

v mene skupiny PPE 

 

Návrh uznesenia B8-0561/2018 

Claude Moraes 

v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 

Primeranosť ochrany osobných údajov zo strany Japonska 

Návrh uznesenia 

Odsek 23 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

23. konštatuje, že podľa japonského 

zákona o ochrane osobných informácií 

uchovávaných správnymi orgánmi 

(APPIHAO) môžu podnikateľské subjekty 

poskytovať údaje orgánom presadzovania 

práva aj na „dobrovoľnom základe“; 

poukazuje na to, že to nie je stanovené vo 

všeobecnom nariadení o ochrane údajov 

ani v tzv. policajnej smernici, a vyjadruje 

obavy, že to nemusí byť v súlade s normou 

byť „v podstate rovnocenná“ k 

všeobecnému nariadeniu o ochrane údajov; 

23. konštatuje, že podľa japonského 

zákona o ochrane osobných informácií 

uchovávaných správnymi orgánmi 

(APPIHAO) môžu podnikateľské subjekty 

poskytovať údaje orgánom presadzovania 

práva aj na „dobrovoľnom základe“; 

poukazuje na to, že to nie je stanovené vo 

všeobecnom nariadení o ochrane údajov 

ani v tzv. policajnej smernici a vyzýva 

Komisiu, aby posúdila, či je to v súlade s 

normou byť „v podstate rovnocenná“ k 

všeobecnému nariadeniu o ochrane údajov; 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Michał Boni 

v mene skupiny PPE 

 

Návrh uznesenia B8-0561/2018 

Claude Moraes 

v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 

Primeranosť ochrany osobných údajov zo strany Japonska 

Návrh uznesenia 

Odsek 24 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

24. je si vedomý mediálnych správ o 

japonskom riaditeľstve pre získavanie 

spravodajských informácii zachytávaním 

signálov (DFS), „ktoré zamestnáva 

približne 1 700 ľudí a má aspoň šesť 

sledovacích zariadení na neustále 

odpočúvanie a sledovanie telefonických 

hovorov, e-mailov a iných komunikačných 

kanálov“1; vyjadruje znepokojenie nad 

tým, že tento prvok plošného hromadného 

sledovania sa v návrhu vykonávacieho 

rozhodnutia vôbec nespomína; vyzýva 

Komisiu, aby poskytla viac informácií o 

japonskom hromadnom sledovaní; 

vyjadruje vážne znepokojenie nad tým, že 

toto hromadné sledovanie neobstojí v 

skúške kritériami, ktoré stanovil Súdny 

dvor EÚ v rozsudku Schrems (vec C-

362/14); 

24. je si vedomý mediálnych správ o 

japonskom riaditeľstve pre získavanie 

spravodajských informácii zachytávaním 

signálov (DFS), „ktoré zamestnáva 

približne 1 700 ľudí a má aspoň šesť 

sledovacích zariadení na neustále 

odpočúvanie a sledovanie telefonických 

hovorov, e-mailov a iných komunikačných 

kanálov“1 a je spravodajskou agentúrou 

japonského námorníctva, ktorej hlavnou 

úlohou je monitorovať okrem iného 

komunikáciu nepriateľských vojenských 

síl uskutočňovanú prostredníctvom rádia 

alebo družice; vyjadruje znepokojenie nad 

tým, že tento prvok plošného hromadného 

sledovania sa v návrhu vykonávacieho 

rozhodnutia nespomína; vyzýva Komisiu, 

aby poskytla viac informácií o japonskom 

hromadnom sledovaní; konštatuje však, že 

japonská vláda vylúčila akúkoľvek formu 

hromadného a neselektívneho zberu 

osobných informácií, ktoré po prenose 

spravuje podnikateľský subjekt, a 

prístupu k týmto údajom; 

1 Ryan Gallagher, Neznámy príbeh 

japonskej tajnej špionážnej služby (The 

Untold Story of Japan’s Secret Spy 

Agency), The Intercept, 19. máj 2018, 
https://theintercept.com/2018/05/19/japan-dfs-

surveillance-agency/ 

1 Ryan Gallagher, Neznámy príbeh 

japonskej tajnej špionážnej služby (The 

Untold Story of Japan’s Secret Spy 

Agency), The Intercept, 19. máj 2018, 
https://theintercept.com/2018/05/19/japan-dfs-

surveillance-agency/ 

https://theintercept.com/2018/05/19/japan-dfs-surveillance-agency/
https://theintercept.com/2018/05/19/japan-dfs-surveillance-agency/
https://theintercept.com/2018/05/19/japan-dfs-surveillance-agency/
https://theintercept.com/2018/05/19/japan-dfs-surveillance-agency/
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