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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu 

spotrebiteľa, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy: 

Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(2) Hodnotové reťazce údajov sa 

zakladajú na rôznych činnostiach 

súvisiacich s údajmi: vytváranie a 

zhromažďovanie údajov; agregácia údajov 

a ich organizácia; uchovávanie a 

spracúvanie údajov; analýza, marketing a 

distribúcia údajov; použitie a opätovné 

použitie údajov. Účinné a efektívne 

fungovanie uchovávania a iného 

spracúvania údajov je základným 

stavebným kameňom každého 

hodnotového reťazca údajov. Takéto 

účinné a efektívne fungovanie a rozvoj 

dátového hospodárstva v Únii je však 

obmedzované, a to najmä prostredníctvom 

dvoch druhov prekážok pre mobilitu 

údajov pre vnútorný trh. 

(2) Hodnotové reťazce údajov sa 

zakladajú na rôznych činnostiach 

súvisiacich s údajmi: vytváranie a 

zhromažďovanie údajov; agregácia údajov 

a ich organizácia; spracúvanie; analýza, 

marketing a distribúcia údajov; použitie a 

opätovné použitie údajov. Účinné a 

efektívne fungovanie spracúvania je 

základným stavebným kameňom každého 

hodnotového reťazca údajov. Takéto 

účinné a efektívne fungovanie a rozvoj 

dátového hospodárstva v Únii je však 

obmedzované, a to najmä prostredníctvom 

dvoch druhov prekážok pre mobilitu 

údajov pre vnútorný trh. 

Odôvodnenie 

Vymedzenie pojmu „spracúvanie“ doplnené k článku 3 obsahuje „uchovávanie údajov“. 

Tento pozmeňujúci návrh sa vzťahuje na celý text. Jeho prijatie si vyžiada príslušné zmeny. 

 

Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(3) Na služby uchovávania alebo 

iného spracúvania údajov sa uplatňuje 

(3) Na služby spracúvania údajov 

vrátane prenosu údajov sa uplatňuje 
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sloboda usadiť sa a sloboda poskytovať 

služby v zmysle Zmluvy o fungovaní 

Európskej únie. Poskytovanie týchto 

služieb však je však obmedzované alebo sa 

mu niekedy zabraňuje prostredníctvom 

určitých vnútroštátnych požiadaviek na 

lokalizáciu údajov v rámci určitého 

územia. 

sloboda usadiť sa a sloboda poskytovať 

služby v súlade s článkami 26, 49 až 55 a 

článkami 56 až 62 Zmluvy o fungovaní 

Európskej únie (ZFEÚ). Poskytovanie 

týchto služieb však je však obmedzované 

alebo sa mu niekedy zabraňuje 

prostredníctvom určitých vnútroštátnych 

požiadaviek na lokalizáciu údajov v rámci 

určitého územia. 

Odôvodnenie 

V článku 6 sa stanovujú technické aspekty prenosu údajov. Návrh nariadenia neobsahuje ani 

vymedzenie práva na prenos údajov ani vymedzenie samotného prenosu údajov. Na to, aby 

bolo možné článok 6 predložiť, musí sa potvrdiť prenos údajov ako služba, čím sa naň bude 

vzťahovať sloboda poskytovať služby stanovená zmluvou. 

 

Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 5 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (5a) Kombinácia týchto prekážok vedie 

k nedostatočnej hospodárskej súťaži 

medzi poskytovateľmi cloudových služieb 

v Európe, k rôznym problémom spojeným 

so závislosťou od jedného predajcu, ako 

aj k závažnej nedostatočnej mobilite 

údajov. Podobne politiky v oblasti 

lokalizácie údajov oslabujú schopnosť 

spoločností zameraných na výskum a 

vývoj uľahčovať spoluprácu medzi 

podnikmi, univerzitami a ostatnými 

výskumnými organizáciami s cieľom 

riadiť svoje vlastné inovácie. 

 

Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 7 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (7a) Podobne ako podniky 
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a spotrebitelia, aj verejné orgány 

a subjekty členských štátov by mali mať 

prospech z väčšej slobody výberu 

poskytovateľov dátových služieb, 

z konkurencieschopnejších cien 

a z efektívnejšieho poskytovania služieb 

občanom. Vzhľadom na veľké množstvo 

údajov, s ktorými verejné orgány a 

subjekty nakladajú, by preto verejné 

orgány mali ísť príkladom a používať 

služby založené na údajoch v Únii, pokiaľ 

ide o iné ako osobné údaje, a zdržať sa 

akýchkoľvek neodôvodnených obmedzení 

týkajúcich sa lokalizácie údajov vtedy, 

keď využívajú služby založené na údajoch 

súkromných strán. 

 

Pozmeňujúci návrh  5 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 10 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(10) Podľa nariadenia (EÚ) 2016/679 

nesmú členské štáty obmedziť ani zakázať 

voľný pohyb osobných údajov v rámci 

Únie z dôvodov súvisiacich s ochranou 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných 

údajov. Týmto nariadením sa ustanovujú 

rovnaké zásady voľného pohybu v rámci 

Únie pre iné ako osobné údaje s výnimkou 

prípadov, keď by obmedzenie alebo zákaz 

boli opodstatnené z bezpečnostných 

dôvodov. 

(10) Podľa nariadenia (EÚ) 2016/679 

nesmú členské štáty obmedziť ani zakázať 

voľný pohyb osobných údajov v rámci 

Únie z dôvodov súvisiacich s ochranou 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných 

údajov. Týmto nariadením sa ustanovujú 

rovnaké zásady voľného pohybu v rámci 

Únie pre iné ako osobné údaje s výnimkou 

prípadov, keď by obmedzenie alebo zákaz 

boli opodstatnené z bezpečnostných 

dôvodov. Nariadenie (EÚ) 2016/679 a 

toto nariadenie poskytujú súdržný súbor 

pravidiel, ktoré sa týkajú voľného pohybu 

rôznych druhov údajov. Preto by sa 

nariadenie (EÚ) 2016/679 malo 

uplatňovať na tú časť súboru, ktorú 

tvoria osobné údaje, a toto nariadenie by 

sa malo uplatňovať na tú časť súboru, 

ktorú tvoria iné ako osobné údaje. 

V prípade, že sú osobné údaje a iné ako 

osobné údaje neoddeliteľne prepojené, 

malo by sa uplatňovať toto nariadenie bez 

toho, aby tým bolo dotknuté nariadenie 

(EÚ) 2016/679. Okrem toho sa v tomto 
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nariadení nestanovuje povinnosť 

rozčleňovať zmiešané súbory údajov ani 

povinnosť uchovávať odlišné druhy 

údajov oddelene. 

 

Pozmeňujúci návrh  6 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 10 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (10a) Týmto nariadením by sa preto 

nemala znížiť úroveň ochrany fyzických 

osôb podľa nariadenia (EÚ) 2016/679 a 

zároveň by malo byť pre podniky 

jednoduchšie postupovať v súlade s ním, 

predovšetkým vďaka tomu, že nevytvára 

prekážky pre rozvoj startupov a MSP. 

Komisia by na svojom internetovom sídle 

mala poskytovať jasné usmernenia pre 

podniky, pokiaľ ide o právne nakladanie 

so zmiešanými súbormi údajov spolu s 

informáciou o možnostiach rozčleňovania 

zmiešaných súborov údajov. Komisia by 

mala vyhodnotiť uplatňovanie tohto 

nariadenia na zmiešané súbory údajov a v 

prípade potreby navrhnúť vo svojom 

preskúmaní ďalšie odporúčania. 

 

Pozmeňujúci návrh  7 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 12 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(12) Požiadavky na lokalizáciu údajov 

predstavujú jasnú prekážku pre voľné 

poskytovanie služieb uchovávania alebo 

iného spracúvania údajov v celej Únii a 

pre vnútorný trh. Ako také by mali byť 

zakázané, pokiaľ nie sú opodstatnené 

z dôvodov verejnej bezpečnosti, ako sa 

vymedzuje prostredníctvom práva Únie, 

najmä v článku 52 Zmluvy o fungovaní 

Európskej únie, a v súlade so zásadou 

(12) Požiadavky na lokalizáciu údajov 

predstavujú jasnú prekážku pre voľné 

poskytovanie služieb spracúvania v celej 

Únii a pre vnútorný trh. Ako také by mali 

byť zakázané, pokiaľ nie sú opodstatnené 

z naliehavých dôvodov verejnej 

bezpečnosti, ako sa vymedzuje 

prostredníctvom práva Únie, najmä 

v článku 52 Zmluvy o fungovaní Európskej 

únie, a v súlade so zásadou proporcionality 
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proporcionality zakotvenou v článku 5 

Zmluvy o Európskej únii. Na účely 

uplatňovania zásady voľného toku iných 

ako osobných údajov cez hranice, 

zabezpečenia rýchleho odstránenia 

existujúcich požiadaviek na lokalizáciu 

údajov a umožnenia toho, aby sa údaje 

z prevádzkových dôvodov uchovávali a 

inak spracúvali na viacerých miestach v 

celej EÚ, a keďže sa týmto nariadením 

ustanovujú opatrenia na zabezpečenie 

dostupnosti údajov na účely regulačnej 

kontroly, by členské štáty nemali mať 

možnosť dovolávať sa iných odôvodnení 

ako verejnej bezpečnosti. 

zakotvenou v článku 5 Zmluvy o 

Európskej únii. Na účely uplatňovania 

zásady voľného toku iných ako osobných 

údajov cez hranice, zabezpečenia rýchleho 

odstránenia existujúcich požiadaviek na 

lokalizáciu údajov a umožnenia toho, aby 

sa údaje z prevádzkových dôvodov 

spracúvali na viacerých miestach v celej 

EÚ, a keďže sa týmto nariadením 

ustanovujú opatrenia na zabezpečenie 

dostupnosti údajov na účely regulačnej 

kontroly, by členské štáty nemali mať 

možnosť dovolávať sa iných odôvodnení 

ako verejnej bezpečnosti. Pojem „verejná 

bezpečnosť“ v zmysle článku 52 ZFEÚ a 

ako ho vykladá Súdny dvor zahŕňa tak 

vnútornú, ako aj vonkajšiu bezpečnosť 

členského štátu. Členský štát, ktorý žiada 

o takúto výnimku, by mal dokázať, že 

výnimka je nutná na ochranu jeho 

základných bezpečnostných záujmov. 

 

Pozmeňujúci návrh  8 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 14 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(14) Okrem toho by s cieľom odstrániť 

možné existujúce bariéry počas 

prechodného obdobia 12 mesiacov členské 

štáty mali preskúmať existujúce 

vnútroštátne požiadavky na lokalizáciu 

údajov a oznámiť Komisii spolu s 

odôvodnením každú požiadavku na 

lokalizáciu údajov, o ktorej sa domnievajú, 

že je v súlade s týmto nariadením. Tieto 

informácie by mali Komisii umožniť 

posúdiť súlad všetkých zostávajúcich 

požiadaviek na lokalizáciu údajov. 

(14) Okrem toho by s cieľom odstrániť 

možné existujúce bariéry počas 

prechodného obdobia 12 mesiacov členské 

štáty mali preskúmať existujúce zákony, 

iné právne predpisy alebo správne 

opatrenia všeobecnej povahy, ktorými sa 

stanovia požiadavky na lokalizáciu údajov, 

a oznámiť Komisii spolu s odôvodnením 

každú požiadavku na lokalizáciu údajov, o 

ktorej sa domnievajú, že je v súlade s 

týmto nariadením. Tieto oznámenia by 

mali umožniť Komisii posúdiť súlad 

všetkých zostávajúcich požiadaviek na 

lokalizáciu údajov a v prípade potreby 

prijať stanoviská, ktorými sa požaduje 

zmeniť alebo zrušiť takéto požiadavky na 

lokalizáciu údajov, a členské štáty by im 

mali venovať čo najväčšiu pozornosť. 
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Pozmeňujúci návrh  9 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 15 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(15) Na zabezpečenie transparentnosti 

požiadaviek na lokalizáciu údajov v 

členských štátoch pre fyzické a právnické 

osoby, ako napríklad poskytovateľov a 

používateľov služieb uchovávania alebo 

iného spracúvania údajov, by členské štáty 

mali na jedinom online informačnom 

mieste uverejniť a pravidelne aktualizovať 

informácie o takýchto opatreniach. Členské 

štáty by mali Komisii oznamovať adresy 

takýchto online miest s cieľom vhodne 

informovať právnické a fyzické osoby 

o požiadavkách na lokalizáciu údajov v 

celej Únii. Komisia by tieto informácie 

mala uverejniť na svojom webovom sídle. 

(15) Na zabezpečenie transparentnosti 

požiadaviek na lokalizáciu údajov v 

členských štátoch pre fyzické a právnické 

osoby, ako napríklad poskytovateľov a 

používateľov služieb spracúvania, by 

členské štáty mali na jedinom online 

informačnom mieste uverejniť a pravidelne 

aktualizovať informácie o takýchto 

opatreniach. Členské štáty by mali Komisii 

oznamovať adresy takýchto online miest s 

cieľom vhodne informovať právnické a 

fyzické osoby o požiadavkách na 

lokalizáciu údajov v celej Únii. Komisia by 

mala uverejniť na svojom vlastnom 

webovom sídle pravidelne aktualizované 

informácie o týchto vnútroštátnych 

opatreniach dostupné v 

pracovných/procedurálnych jazykoch 

spolu s online adresami jednotných 

kontaktných miest v členských štátoch. 

Pozmeňujúci návrh  10 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 21 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(21) S cieľom v plnej miere využiť 

výhody konkurenčného prostredia by 

profesionálni používatelia mali mať 

možnosť prijímať informované 

rozhodnutia v súvislosti s rôznymi 

službami, ktoré sa týkajú uchovávania 

alebo iného spracúvania údajov a ktoré sa 

ponúkajú na vnútornom trhu, a tiež ľahko 

porovnávať jednotlivé zložky takýchto 

služieb, a to aj pokiaľ ide o zmluvné 

podmienky prenosu údajov po skončení 

zmluvy. Na účely zosúladenia skúseností a 

odborných znalostí poskytovateľov a 

profesionálnych používateľov služieb 

(21) S cieľom v plnej miere využiť 

výhody konkurenčného prostredia by 

profesionálni používatelia mali mať 

možnosť prijímať informované 

rozhodnutia v súvislosti s rôznymi 

službami, ktoré sa týkajú uchovávania 

alebo iného spracúvania údajov a ktoré sa 

ponúkajú na vnútornom trhu, a tiež ľahko 

porovnávať jednotlivé zložky takýchto 

služieb, a to aj pokiaľ ide o zmluvné 

podmienky prenosu údajov po skončení 

zmluvy. Na účely zosúladenia skúseností a 

odborných znalostí poskytovateľov a 

profesionálnych používateľov služieb 
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uchovávania alebo iného spracúvania 

údajov s inovačným potenciálom na trhu a 

na účely zohľadnenia takýchto skúseností a 

odborných znalostí by účastníci trhu mali – 

s podporou a pomocou Komisie – 

prostredníctvom samoregulácie zabezpečiť 

podrobné informácie a vymedziť 

prevádzkové požiadavky, pokiaľ ide o 

prenos údajov, a to vo forme kódexov 

správania Únie, ktoré môžu obsahovať 

vzorové zmluvné podmienky. Ak sa však 

takéto kódexy správania v primeranej 

lehote nezavedú a nebudú účinne 

vykonávať, Komisia by mala situáciu 

preskúmať. 

uchovávania alebo iného spracúvania 

údajov s inovačným potenciálom na trhu a 

na účely zohľadnenia takýchto skúseností a 

odborných znalostí by účastníci trhu mali – 

s podporou a pomocou Komisie – 

prostredníctvom samoregulácie zabezpečiť 

podrobné informácie a vymedziť 

prevádzkové požiadavky, pokiaľ ide o 

prenos údajov, a to vo forme kódexov 

správania Únie, ktoré môžu obsahovať 

vzorové zmluvné podmienky. V týchto 

kódexoch správania by sa malo 

stanovovať, že závislosť od jediného 

dodávateľa nie je prijateľnou obchodnou 

praxou, mali by sa v nich využívať 

otvorené normy a otvorené špecifikácie 

a mali by umožňovať využívanie 

technológií na zvýšenie dôvery, napríklad 

šifrovania. Komisia by pri tvorbe tohto 

samoregulačného kódexu správania mala 

podporovať konzultácie so všetkými 

príslušnými zainteresovanými stranami, 

ako sú používatelia a poskytovatelia 

cloudových služieb všetkých veľkostí 

vrátane začínajúcich podnikov a MSP. Ak 

sa však takéto kódexy správania v 

stanovenej lehote nezavedú a nebudú 

účinne vykonávať, Komisia by mala 

situáciu preskúmať a posúdiť potrebu 

predložiť legislatívne návrhy v záujme 

skutočného zníženia počtu prekážok 

brániacich prenosu údajov. 

 

Pozmeňujúci návrh  11 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 21 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (21a) Aj v prípade, keď došlo k 

spracovaniu údajov, by profesionálni 

používatelia mali mať možnosť získať 

údaje v štruktúrovanom, bežne 

používanom, strojovo čitateľnom 

a interoperabilnom formáte a zaslať ich 

(alebo ich nechať zaslať) priamo 

z jedného spracovania údajov do iného 
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alebo službe spracúvania. Poskytovatelia 

služieb by sa mali nabádať k tomu, aby 

vyvinuli interoperabilné formáty 

využívajúce otvorené normy a otvorené 

špecifikácie a umožňujúce prenos údajov. 

 

Pozmeňujúci návrh  12 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 23 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(23) S cieľom zabezpečiť účinné 

vykonávanie postupu vzájomného 

poskytovania pomoci medzi príslušnými 

orgánmi členského štátu môže Komisia 

prijať vykonávacie akty, v ktorých sa 

stanovia štandardné formuláre, jazyky 

používané v žiadostiach, lehoty alebo iné 

podrobnosti postupov pre predkladanie 

žiadostí o pomoc. Uvedené právomoci by 

sa mali vykonávať v súlade s nariadením 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 

182/2011.40 

(23) S cieľom zabezpečiť účinné 

vykonávanie postupu vzájomného 

poskytovania pomoci medzi príslušnými 

orgánmi členského štátu môže Komisia 

prijať vykonávacie akty, v ktorých sa 

stanovia štandardné formuláre, formáty 

a kanály prenosu, jazyky používané v 

žiadostiach, lehoty alebo iné podrobnosti 

postupov pre predkladanie žiadostí o 

pomoc. Uvedené právomoci by sa mali 

vykonávať v súlade s nariadením 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 

182/2011.40  

_________________ _________________ 

40 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). 

40 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  13 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 24 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(24) Zvýšením dôvery v bezpečnosť 

cezhraničného uchovávania alebo iného 

spracúvania údajov by sa mala znížiť 

tendencia účastníkov trhu a verejného 

(24) Zvýšením dôvery v bezpečnosť 

cezhraničného spracúvania by sa mala 

znížiť tendencia účastníkov trhu a 

verejného sektora využívať lokalizáciu 
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sektora využívať lokalizáciu údajov ako 

prostriedok na zaistenie bezpečnosti 

údajov. Mala by sa tým tiež zvýšiť právna 

istota pre spoločnosti v súvislosti 

s uplatniteľnými bezpečnostnými 

požiadavkami v prípade, že vykonávaním 

svojich činností uchovávania alebo iného 

spracúvania údajov poveria externých 

poskytovateľov služieb, a to aj v inom 

členskom štáte. 

údajov ako prostriedok na zaistenie 

bezpečnosti údajov. Mala by sa tým tiež 

zvýšiť právna istota pre spoločnosti v 

súvislosti s uplatniteľnými bezpečnostnými 

požiadavkami v prípade, že vykonávaním 

svojich činností spracúvania poveria 

externých poskytovateľov služieb, a to aj v 

inom členskom štáte, a mal by sa pritom 

zohľadňovať prebiehajúci rýchly vývoj 

nových technológií, aby bolo možné 

urýchlene sa im prispôsobovať. Na tento 

účel by sa členské štáty mali vyhýbať 

zavádzaniu rušivých právnych predpisov 

spochybňujúcich bezpečnosť, integritu 

alebo pravosť údajov a poskytovatelia 

služieb by mali využívať najmodernejšie 

dostupné technológie na uplatňovanie 

politík a postupov bezpečnosti a ochrany 

súkromia už v štádiu návrhu. Ľahká 

zmena poskytovateľa a prenosnosť 

údajov sú tiež faktory, ktoré zvyšujú 

dôveru a ktoré by sa mali zaistiť. 

Odôvodnenie 

Dôvera sa uvádza ako najväčšia iná ako právna prekážka brániaca vo využívaní cloudových 

služieb. Preto musí byť budovanie dôvery cieľom tohto textu. 

 

Pozmeňujúci návrh  14 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 29 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(29) V tomto nariadení sa rešpektujú 

základné práva a dodržujú zásady uznané 

v Charte základných práv Európskej únie, 

pričom toto nariadenie by sa malo vykladať 

a uplatňovať v súlade s týmito právami 

a zásadami vrátane práva na ochranu 

osobných údajov (článok 8), slobodu 

podnikania (článok 16), ako aj slobodu 

prejavu a práva na informácie (článok 11). 

(29) Toto nariadenie by nemalo mať 

vplyv na iné uplatniteľné nariadenia 

týkajúce sa spracovania údajov, rešpektujú 

sa v ňom základné práva a dodržujú zásady 

uznané v Charte základných práv 

Európskej únie, pričom toto nariadenie by 

sa malo vykladať a uplatňovať v súlade s 

týmito právami a zásadami vrátane práva 

na ochranu osobných údajov (článok 8), 

slobodu podnikania (článok 16), ako aj 

slobodu prejavu a práva na informácie 

(článok 11). 
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Odôvodnenie 

Aby sa zabránilo vytváraniu hierarchie právnych textov a aby sa zlepšilo presadzovanie 

základných práv, je potrebný striktný výklad. 

 

Pozmeňujúci návrh  15 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Toto nariadenie sa uplatňuje na 

uchovávanie alebo iné spracúvanie 

elektronických údajov, ktoré nie sú 

osobnými údajmi, v Únii, pričom toto 

uchovávanie alebo spracúvanie 

1. Toto nariadenie sa uplatňuje na 

spracúvanie elektronických údajov, ktoré 

nie sú osobnými údajmi, v Únii, pričom 

toto uchovávanie alebo spracúvanie 

 

Pozmeňujúci návrh  16 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) sa poskytuje ako služba 

používateľom s pobytom alebo so sídlom 

v Únii bez ohľadu na to, či poskytovateľ je 

alebo nie je usadený v Únii, alebo 

a) sa poskytuje ako služba 

používateľom, bez ohľadu na to, či ide o 

súkromný alebo verejno-súkromný 

subjekt alebo verejný orgán, s pobytom 

alebo so sídlom v Únii bez ohľadu na to, či 

poskytovateľ je alebo nie je usadený 

v Únii, alebo 

 

Pozmeňujúci návrh  17 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. V prípade zmiešaných súborov 

údajov by sa nariadenie (EÚ) 2016/679 

malo uplatňovať na časť tú súboru, ktorú 

tvoria osobné údaje, a toto nariadenie by 

sa malo uplatňovať na tú časť súboru, 
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ktorú tvoria iné ako osobné údaje. 

V prípade, že osobné údaje a iné ako 

osobné údaje sú neoddeliteľne prepojené, 

toto nariadenie sa uplatňuje bez toho, aby 

bolo dotknuté nariadenie (EÚ) 2016/679. 

 

Pozmeňujúci návrh  18 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 – bod 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. „uchovávanie údajov“ je 

akékoľvek uchovávanie údajov 

v elektronickom formáte; 

2. „spracúvanie“ je každá operácia 

alebo súbor operácií s údajmi alebo 

súbormi údajov v elektronickom formáte, 

napríklad získavanie, zaznamenávanie, 

usporadúvanie, štruktúrovanie, 

uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, 

vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, 

poskytovanie prenosom, šírením alebo 

poskytovanie iným spôsobom, 

preskupovanie alebo kombinovanie, 

obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, 

bez ohľadu na to, či sa vykonávajú 

automatizovanými alebo 

neautomatizovanými prostriedkami; 

 (Tento pozmeňujúci návrh sa vzťahuje na 

celý text. Jeho prijatie si vyžiada príslušné 

zmeny v celom texte.) 

 

Pozmeňujúci návrh  19 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 – bod 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. „poskytovateľ“ je fyzická alebo 

právnická osoba, ktorá poskytuje služby 

uchovávania alebo iného spracúvania 

údajov; 

4. „poskytovateľ“ je fyzická alebo 

právnická osoba, ktorá poskytuje služby 

spracúvania; 
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Pozmeňujúci návrh  20 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 – bod 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. „požiadavka na lokalizáciu údajov“ 

je akákoľvek povinnosť, zákaz, 

podmienka, obmedzenie alebo iná 

požiadavka ustanovená v zákonoch, iných 

právnych predpisoch alebo správnych 

opatreniach členských štátov, ktorými sa 

stanovuje lokalizácia uchovávania alebo 

iného spracúvania údajov na území 

konkrétneho členského štátu alebo 

obmedzuje uchovávanie alebo iné 

spracúvanie údajov v ktoromkoľvek inom 

členskom štáte; 

5. „požiadavka na lokalizáciu údajov“ 

je akákoľvek povinnosť, zákaz, 

podmienka, obmedzenie alebo iná 

požiadavka ustanovená v zákonoch, iných 

právnych predpisoch alebo správnych 

opatreniach členských štátov alebo 

vyplývajúca z ich praxe vrátane oblasti 

verejného obstarávania, stanovená 

miestnou, ústrednou alebo regionálnou 

štátnou správou alebo verejnými 

subjektmi, ktorá požaduje lokalizáciu 
spracúvania na území konkrétneho 

členského štátu alebo obmedzuje 

uchovávanie alebo iné spracúvanie údajov 

v ktoromkoľvek inom členskom štáte; 

 

Pozmeňujúci návrh  21 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 – bod 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. „príslušný orgán“ je orgán 

členského štátu, ktorý je oprávnený získať 

prístup k údajom uchovávaným alebo inak 

spracúvaným fyzickou alebo právnickou 

osobou na výkon svojich služobných 

povinností, ako sa ustanovuje vo 

vnútroštátnom práve alebo v práve Únie; 

6. „príslušný orgán“ je orgán 

členského štátu, ktorý je oprávnený získať 

prístup k údajom spracúvaným fyzickou 

alebo právnickou osobou na výkon svojich 

služobných povinností, ako sa ustanovuje 

vo vnútroštátnom práve alebo v práve 

Únie; 

 

Pozmeňujúci návrh  22 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 – bod 7 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

7. „používateľ“ je fyzická alebo 

právnická osoba, ktorá využíva služby 

7. „používateľ“ je fyzická alebo 

právnická osoba, ktorá využíva služby 
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uchovávania alebo iného spracúvania 

údajov alebo o ne žiada; 

spracúvania alebo o ne žiada; 

 

Pozmeňujúci návrh  23 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Lokalizácia údajov na účely 

uchovávania alebo iného spracúvania 

v rámci Únie sa neobmedzuje na územie 

konkrétneho členského štátu, pričom 

uchovávanie alebo iné spracúvanie v 

ktoromkoľvek inom členskom štáte sa 

nezakazuje ani neobmedzuje, pokiaľ to 

nie je opodstatnené z dôvodov verejnej 

bezpečnosti. 

1. Požiadavky na lokalizáciu údajov 

sú zakázané, pokiaľ nie sú odôvodnené 

zdokumentovaným a vážnym ohrozením 

verejnej bezpečnosti, a musia 

predstavovať primerané a vhodné 

opatrenia. 

 

Pozmeňujúci návrh  24 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Do 12 mesiacov po začatí 

uplatňovania tohto nariadenia členské štáty 

zabezpečia, aby sa zrušila každá 

požiadavka na lokalizáciu údajov, ktorá nie 

je v súlade s odsekom 1. Ak členský štát 

usúdi, že požiadavka na lokalizáciu údajov 

je v súlade s odsekom 1 a môže preto 

zostať v platnosti, oznámi toto opatrenie 

Komisii spolu s odôvodnením pre 

zachovanie jeho platnosti. 

3. Do 12 mesiacov po začatí 

uplatňovania tohto nariadenia členské štáty 

zabezpečia, aby sa zrušila každá 

požiadavka na lokalizáciu údajov, ktorá nie 

je v súlade s odsekom 1. Ak členský štát 

pred uplynutím tejto lehoty usúdi, že 

požiadavka na lokalizáciu údajov je 

v súlade s odsekom 1 a môže preto zostať v 

platnosti, oznámi toto opatrenie Komisii 

spolu s odôvodnením pre zachovanie jeho 

platnosti. 

 

Pozmeňujúci návrh  25 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 3 a (nový) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 3a. Bez toho, aby bol dotknutý 

článok 258 ZFEÚ Komisia do troch 

mesiacov odo dňa doručenia takéhoto 

oznámenia preskúma súlad tohto 

opatrenia s odsekom 1 tohto článku a v 

prípade potreby prijme stanovisko, v 

ktorom požiada príslušný členský štát, aby 

opatrenie zmenil alebo zrušil. 

 

Pozmeňujúci návrh  26 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Členské štáty oznámia Komisii 

adresu svojho jednotného informačného 

miesta uvedeného v odseku 4. Komisia 

uverejní odkazy na takéto miesta na 

svojom webovom sídle. 

5. Členské štáty oznámia Komisii 

adresu svojho jednotného informačného 

miesta uvedeného v odseku 4. Komisia 

uverejní na svojom webovom sídle 

pravidelne aktualizované informácie o 

týchto vnútroštátnych opatreniach 

uvedených v odsekoch 2 a 3 dostupné vo 

svojich pracovných/procedurálnych 

jazykoch spolu s adresami online 

jednotných kontaktných miest v členských 

štátoch. 

 

Pozmeňujúci návrh  27 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 5 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 5a. Komisia na svojom webovom sídle 

uverejní usmernenia pre poskytovateľov a 

používateľov služieb spracovania údajov o 

uplatňovaní tohto nariadenia vrátane 

informácií o právnom nakladaní s 

rôznymi typmi súborov údajov. 
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Pozmeňujúci návrh  28 

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 1 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Komisia podporuje a uľahčuje 

rozvoj kódexov správania na úrovni Únie, 

ktoré sa týkajú samoregulácie, s cieľom 

vypracovať usmernenia, pokiaľ ide o 

najlepšie postupy v súvislosti s uľahčením 

zmeny poskytovateľa služieb, ako aj 

s cieľom zabezpečiť, aby poskytovatelia 

služieb pred uzavretím zmluvy o 

uchovávaní a inom spracúvaní údajov 

poskytli profesionálnym používateľom 

dostatočne podrobné, jasné a 

transparentné informácie o týchto 

otázkach: 

1. Komisia podporuje a uľahčuje 

rozvoj kódexov správania na úrovni Únie, 

ktoré sa týkajú samoregulácie, založených 

na zásadách interoperability, s cieľom 

vypracovať usmernenia týkajúce sa týchto 

aspektov: 

 

Pozmeňujúci návrh  29 

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 1 – písmeno -a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (-a) osvedčené postupy v oblasti 

uľahčenia zmeny poskytovateľov a 

prenášania údajov na základe 

štruktúrovaných, bežne používaných 

otvorených noriem a v strojovo 

čitateľnom formáte, čím sa poskytne 

používateľovi dostatočný čas na zmenu 

poskytovateľa alebo na prenesenie 

údajov; a 

 

Pozmeňujúci návrh  30 

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 1 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) procesy, technické požiadavky, 

časové rámce a poplatky, ktoré sa 

a) minimálne požiadavky na 

informácie s cieľom zabezpečiť, aby 
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uplatňujú, ak sa profesionálny používateľ 

rozhodne pre iného poskytovateľa služieb 

alebo chce preniesť údaje späť do svojich 

vlastných IT systémov, vrátane postupov 

akéhokoľvek zálohovania údajov a 

lokalizácie všetkých záložných médií, 

dostupných formátov údajov a dostupnej 

dátovej podpory, požadovaných IT 

konfigurácií a minimálnej šírky pásma 

siete; čas potrebný pred začatím procesu 

prenosu a čas, v ktorom budú údaje 

dostupné na účely prenosu; záruky pre 

prístup k údajom v prípade konkurzu 

poskytovateľa služieb a 

profesionálnym používateľom boli 

poskytované dostatočne podrobné, jasné a 

transparentné informácie pred 

uzatvorením zmluvy na spracúvanie 

údajov, pokiaľ ide o procesy, technické 

požiadavky, časové rámce a poplatky, 

ktoré sa uplatňujú, ak sa profesionálny 

používateľ rozhodne pre iného 

poskytovateľa služieb alebo chce preniesť 

údaje späť do svojich vlastných IT 

systémov, vrátane postupov akéhokoľvek 

zálohovania údajov a lokalizácie všetkých 

záložných médií, dostupných formátov 

údajov a dostupnej dátovej podpory, 

požadovaných IT konfigurácií a 

minimálnej šírky pásma siete; čas potrebný 

pred začatím procesu prenosu a čas, v 

ktorom budú údaje dostupné na účely 

prenosu; záruky pre prístup k údajom v 

prípade konkurzu poskytovateľa služieb a 

 

Pozmeňujúci návrh  31 

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 1 – písmeno a a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 aa) certifikačné schémy pre produkty a 

služby spracovania údajov, ktoré 

uľahčujú porovnateľnosť kvality týchto 

produktov a služieb vrátane riadenia 

kvality, riadenia informačnej bezpečnosti, 

riadenia kontinuity obchodných činností a 

environmentálneho riadenia; 

 

Pozmeňujúci návrh  32 

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 3 – pododsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Ak samoregulačný kódex správania 

nezníži počet existujúcich prekážok pri 

prenose údajov, po preskúmaní bude 

podľa potreby nasledovať legislatívny 



 

AD\1150879SK.docx 19/22 PE613.537v02-00 

 SK 

návrh. 

 

Pozmeňujúci návrh  33 

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 3 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 3a. Ak sa tieto kódexy správania 

nezavedú do praxe a nezačnú účinne 

vykonávať v stanovenej lehote alebo sa po 

riadnom preskúmaní objavia dôvody na 

obavy, Komisia môže prijať vykonávacie 

akty, v ktorých stanoví minimálne 

usmernenia. Takéto vykonávacie akty sa 

prijímajú v súlade s postupom 

preskúmania uvedeným v článku 8. 

Odôvodnenie 

Samoregulácia sa síce podporuje, pri prekonávaní prekážok, ktoré sa v procese prípravy 

kódexov môžu objaviť, však môže pomôcť aj zapojenie Komisie. 

 

Pozmeňujúci návrh  34 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 6 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. Komisia môže prijať vykonávacie 

akty, v ktorých sa stanovia štandardné 

formuláre, jazyky používané v žiadostiach, 

lehoty alebo iné podrobnosti postupov pre 

predkladanie žiadostí o pomoc. Také 

vykonávacie akty sa prijmú v súlade 

s postupom uvedeným v článku 8. 

6. Komisia môže prijať vykonávacie 

akty, v ktorých sa stanovia štandardné 

formuláre, formáty a kanály prenosu, 

jazyky používané v žiadostiach, lehoty 

alebo iné podrobnosti postupov pre 

predkladanie žiadostí o pomoc. Takéto 

vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s 

postupom preskúmania uvedeným v 

článku 8. 

 

Pozmeňujúci návrh  35 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 6 a (nový) 



 

PE613.537v02-00 20/22 AD\1150879SK.docx 

SK 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 6 a. Jednotné kontaktné miesto takisto 

poskytuje profesionálnym používateľom 

a verejnosti všeobecné informácie 

o povinnostiach uvedených v tejto 

smernici, ako aj o akýchkoľvek kódexoch 

správania vypracovaných v súlade 

s článkom 6. 

Odôvodnenie 

Jednotné kontaktné miesta boli určené hlavne na pomoc správnym orgánom členských štátov, 

ale ich funkcia by sa mohla rozšíriť na kontaktné miesto pre verejnosť a podnikateľskú 

komunitu vo všeobecnosti. 
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