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NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský 
výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

Všeobecný kontext
1. víta oznámenie Komisie s názvom Európska dátová stratégia; zdôrazňuje, že vytvorenie 

jednotného európskeho dátového priestoru je kľúčom k zabezpečeniu globálnej 
konkurencieschopnosti, digitálnej zvrchovanosti a hospodárskej prosperity EÚ; 

2. poznamenáva, že prístup EÚ k digitalizácii by mal byť zameraný na človeka, 
orientovaný na hodnotu a založený na koncepcii sociálneho trhového hospodárstva; 
zdôrazňuje, že výber tretej cesty k digitalizácii by nemal znamenať, že sa EÚ stane 
protekcionistickou; zdôrazňuje preto, že každý aktér z krajín mimo EÚ by mal naďalej 
mať možnosť pôsobiť v jednotnom európskom dátovom priestore, pokiaľ spĺňa etické 
a technologické normy EÚ, ako aj jej normy v oblasti ochrany súkromia a bezpečnosti;

Zásady lepšej právnej regulácie

3. domnieva sa, že nová stratégia by sa mala vykonávať prostredníctvom právneho rámca 
EÚ založeného na zásadách a priaznivého pre inováciu, ktorý by mal byť primeraný 
a predchádzať zbytočnej administratívnej záťaži pre malé a stredné podniky (MSP) 
a startupy a mal by sa kombinovať s konkrétnymi opatreniami, usmerneniami, verejno-
súkromnými kódexmi správania a programami, silnými investíciami a v prípade potreby 
s novými odvetvovými právnymi predpismi;

4. naliehavo vyzýva Komisiu, aby pred akýmikoľvek iniciatívami vykonala hĺbkové 
hodnotenie a zmapovanie existujúcich právnych predpisov s cieľom posúdiť, či sú 
potrebné úpravy alebo dodatočné požiadavky na podporu dátového priemyslu v EÚ 
a zabezpečenie spravodlivej hospodárskej súťaže pre všetky dotknuté subjekty a na 
zabránenie právnemu prekrývaniu s prípadnými pripravovanými právnymi predpismi na 
vykonávanie dátovej stratégie;

Spoločné využívanie údajov a práva na údaje

5. zdôrazňuje kľúčový význam podpory prístupu k údajom pre podniky v EÚ, najmä MSP 
a startupy; domnieva sa, že dobrovoľná výmena údajov medzi podnikmi založená na 
spravodlivých a transparentných zmluvných dojednaniach, vyvolaná stimulmi vo forme 
dotácií a daňových úľav, by pomohla dosiahnuť tento cieľ; 

6. konštatuje, že spravodlivé, jednoduché, zrozumiteľné, bezpečné, interoperabilné 
a cenovo dostupné dobrovoľné dohody o výmene údajov medzi spoločnosťami z toho 
istého dodávateľského reťazca a z rôznych sektorov, ktorými sa buď speňažuje účasť 
poskytovateľov údajov, alebo umožňuje vzájomne výhodné poskytovanie (give and 
take), ešte viac urýchlia rozvoj dátového hospodárstva v EÚ;

7. vyzýva Komisiu, aby posúdila možnosť vymedzenia spravodlivých zmluvných 
podmienok s cieľom riešiť nerovnováhy v trhovej sile; zdôrazňuje, že jednotný 
európsky dátový priestor si bude vyžadovať, aby spoločnosti mohli navzájom úzko 
spolupracovať, a preto sa domnieva, že sú potrebné bezpečné prístavy a skupinové 
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výnimky týkajúce sa spolupráce na účel výmeny a združovania údajov, ako aj viac 
usmernení Komisie pre podniky v oblasti práva hospodárskej súťaže;

8. odporúča ďalšie posilnenie interoperability a vytvorenie spoločných noriem 
vychádzajúcich z konsenzu pod vedením priemyslu s cieľom zaručiť, aby sa pohyb 
údajov medzi rôznymi strojmi a subjektmi mohol uskutočňovať inovatívnym spôsobom;

9. domnieva sa , že je nevyhnutné rozlišovať medzi právnymi režimami týkajúcimi sa 
osobných údajov a iných ako osobných údajov, keďže neposkytovanie žiadnych 
súborov obchodných údajov je pre podniky často jedinou možnosťou vzhľadom na 
zložitosť existujúcich pravidiel a veľkú právnu neistotu, pokiaľ ide o to, či sú osobné 
údaje dostatočne depersonalizované; konštatuje, že toto rozlíšenie môže byť v praxi 
ťažké vzhľadom na existenciu zmiešaných údajov, pre ktoré by sa mali zaviesť osobitné 
pravidlá a prístupy; domnieva sa, že treba podporovať modely, ktoré sa zameriavajú na 
anonymizáciu, čo si vyžaduje jasný právny základ a zoznam kritérií, a na iné technické 
spôsoby ochrany súkromia, ako je prechod od výmeny údajov k výmene výpočtov, 
aplikačných programovacích rozhraní (API), syntetických dát a dátových sandboxov;

10. zdôrazňuje význam objasnenia zmluvných práv jednotlivcov a podnikov prispievajúcich 
k tvorbe údajov pomocou strojov alebo iných zariadení;

Zodpovednosť za údaje

11. domnieva sa, že existujúce zásady zodpovednosti a technologicky neutrálne pravidlá 
zodpovednosti sú už vhodné pre digitálne hospodárstvo a väčšinu vznikajúcich 
technológií; konštatuje, že napriek tomu existujú niektoré prípady, napríklad prípady 
týkajúce sa prevádzkovateľov systémov umelej inteligencie, v ktorých sú potrebné nové 
pravidlá zodpovednosti, aby sa postihnutým osobám poskytla primeraná náhrada;

Práva duševného vlastníctva, obchodné tajomstvo a smernica o databázach

12. zdôrazňuje, že pri vykonávaní európskej dátovej stratégie sa musí dosiahnuť rovnováha 
medzi podporou širšieho využívania a výmeny údajov a ochranou práv duševného 
vlastníctva, súkromia a obchodného tajomstva; 

13. je presvedčený, že digitálne hospodárstvo založené na údajoch si nevyžaduje významné 
zmeny existujúceho rámca práv duševného vlastníctva, a preto poznamenáva, že 
Komisia by mala dôkladne posúdiť, aké právne úpravy sú skutočne potrebné; v tejto 
súvislosti víta zámer Komisie zrevidovať smernicu o databázach a objasniť 
uplatňovanie smernice o obchodnom tajomstve;

Právomoc a procesné právo

14. vyzýva Komisiu, aby posúdila, do akej miery by uplatňovanie právnych predpisov 
zahraničných jurisdikcií, ako je americký zákon CLOUD, mohlo viesť k právnej 
neistote a nevýhodám pre obyvateľov a podniky v Únii a či sú v tejto súvislosti potrebné 
nejaké opatrenia.


