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Európsky výbor pre ochranu údajov,

so zreteľom na článok 70 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 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,

PRIJAL TOTO STANOVISKO:

Úvod

V apríli 2018 Komisia predložila návrh nariadenia o európskom príkaze na predloženie a uchovanie
elektronických dôkazov v trestných veciach a návrh smernice, ktorou sa stanovujú harmonizované
pravidlá určovania právnych zástupcov na účely zhromažďovania dôkazov v trestnom konaní. Tieto dva
návrhy COM(2018) 225 final a COM(2018) 226 final sa navzájom doplňujú. Celkový cieľ sledovaný
Komisiou je zlepšiť spoluprácu medzi orgánmi členských štátov a poskytovateľmi služieb vrátane
poskytovateľov služieb usadených v tretích krajinách a navrhnúť riešenia problému určovania
a presadzovania právomoci v kybernetickom priestore.

Kým v návrhu nariadenia sa stanovujú pravidlá a postupy pri vydávaní, doručovaní a presadzovaní
príkazov na predloženie a uchovanie adresovaných poskytovateľom elektronických komunikačných
služieb, v návrhu smernice sa stanovujú minimálne pravidlá určovania právneho zástupcu pre
poskytovateľov služieb usadených mimo EÚ.

V novembri 20171, skôr než Komisia predložila akýkoľvek návrh, pracovná skupina zriadená podľa
článku 29 (ďalej len „WP29“) pripomenula, že je potrebné zabezpečiť, aby bol každý legislatívny návrh
plne v súlade konkrétne s existujúcim acquis v oblasti ochrany údajov v EÚ, ako aj všeobecne s právom
a judikatúrou EÚ.

WP29 varovala najmä pred obmedzeniami práv na ochranu údajov a súkromia v súvislosti s údajmi
spracúvanými telekomunikáciami a poskytovateľmi služieb informačnej spoločnosti, najmä pri ich
ďalšom spracúvaní orgánmi presadzovania práva, pripomenula, že je potrebné zabezpečiť súlad
každého nástroja EÚ s existujúcim Budapeštianskym dohovorom Rady Európy o počítačovej kriminalite
a so smernicou EÚ o európskom vyšetrovacom príkaze (ďalej len „EVP“), a odporučila objasniť
príslušné procesné pravidlá, ktorými sa riadi prístup k elektronickým dôkazom na vnútroštátnej úrovni
a úrovni EÚ, s cieľom zabezpečiť, aby sa novým nástrojom orgánom neudelili nové právomoci, ktoré
by nemali interne. Okrem týchto všeobecných poznámok sa WP29 vyjadrila k legislatívnym
možnostiam, ktoré v tom čase Komisia zvažovala v súvislosti s kategóriami dotknutých údajov
a zodpovedajúcich záruk prístupu k nim, k možnosti riešiť otázku príkazov/žiadostí na predloženie
dôkazov s cieľom prinútiť poskytovateľov služieb poskytnúť údaje nachádzajúce sa mimo EÚ
a k nevyhnutným zárukám, pokiaľ ide o hmotnoprávne a procesnoprávne podmienky, ktoré by sa mali
uplatňovať pri priamom prístupe k údajom.

Teraz, keď sú už predložené konkrétne návrhy týkajúce sa elektronických dôkazov, chce EDPB
poskytnúť podrobnejšiu analýzu navrhovaných právnych nástrojov z pohľadu ochrany údajov.

1 Pozri vyhlásenie WP29 (http://ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?doc_id=48801).
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1. Právny základ návrhu nariadenia (článok 82 ZFEÚ)

Právnym základom navrhovaným pre návrh nariadenia o elektronických dôkazoch je článok 82 ods. 1
ZFEÚ týkajúci sa justičnej spolupráce v trestných veciach, kde sa stanovuje, že:

„1. Justičná spolupráca v trestných veciach v Únii je založená na zásade vzájomného uznávania
rozsudkov a iných justičných rozhodnutí a zahŕňa aproximáciu zákonov a iných právnych predpisov
členských štátov v oblastiach uvedených v odseku 2 a článku 83.

Európsky parlament a Rada prijmú v súlade s riadnym legislatívnym postupom opatrenia zamerané
na:

a) vytvorenie pravidiel a postupov na zabezpečovanie uznávania všetkých foriem rozsudkov
a iných súdnych rozhodnutí v celej Únii;

b) predchádzanie sporom o právomoc medzi členskými štátmi a ich riešenie;

c) podpory vzdelávania sudcov a justičných pracovníkov;

d) uľahčovanie spolupráce medzi justičnými orgánmi alebo rovnocennými orgánmi členských
štátov v rámci trestného stíhania a výkonu rozhodnutí.“

Ako zdôrazňuje Komisia v posúdení vplyvu sprevádzajúcom návrhy, „v článku 82 ods. 1 sa uvádza, že
justičná spolupráca v trestných veciach je založená na zásade vzájomného uznávania. Tento právny
základ by sa uplatňoval na prípadné právne predpisy týkajúce sa priamej spolupráce s poskytovateľmi
služieb, v rámci ktorej by sa vydávajúci členský štát priamo obrátil na subjekt (poskytovateľa služieb)
vo vykonávajúcom štáte a dokonca by mu uložil povinnosti. Týmto by sa zaviedol nový rozmer vo
vzájomnom uznávaní nad rámec bežnej justičnej spolupráce v Únii, ktorá je zatiaľ založená na
postupoch zahŕňajúcich dva súdne orgány, jeden vo vydávajúcom štáte a druhý vo vykonávajúcom
štáte.“ (pridané zdôraznenie)

Vzhľadom na novosť používania tohto právneho základu v súvislosti s priamymi žiadosťami medzi
orgánmi verejnej moci a súkromnými osobami EDPB ľutuje, že Komisia neposkytuje žiadnu ďalšiu
analýzu alebo posúdenie.

Ako už vlastne zdôraznila WP29 vo svojom predchádzajúcom vyhlásení, EDPB naďalej zdôrazňuje svoje
pochybnosti o vhodnosti tohto právneho základu, ktoré sa opierajú o analýzu SDEÚ a jeho generálneho
advokáta v stanovisku 1/15. V rámci vývoja dosiahnutého v súvislosti s platnosťou článku 82 ako
právneho základu pre návrh dohody PNR medzi EÚ a Kanadou, Súdny dvor zdôraznil, že kanadský
príslušný orgán „nepredstavuje súdny orgán ani nepredstavuje rovnocenný orgán“2. Zdá sa, že
v súvislosti s návrhmi týkajúcimi sa elektronických dôkazov je jedným z hlavných sledovaných cieľov
uvádzaných Komisiou predísť „príliš ťažkopádnej“ justičnej spolupráci. Návrh preto vychádza zo zásady,
že spolupráca by mala prebiehať skôr medzi orgánom a poskytovateľom služieb ako medzi dvoma
orgánmi. V rámci navrhovaného postupu sa do pozície prijímajúcej strany a strany odpovedajúcej na
žiadosti pochádzajúce od súdnych orgánov primárne stavajú súkromné subjekty.

EDPB konštatuje, že proces presadzovania príkazov na predloženie a uchovanie dôkazov by mohol
zahŕňať zapojenie prijímajúceho orgánu v situácii, keď si prijímajúci poskytovateľ služieb nesplní svoje
povinnosti, v dôsledku čoho vznikne potreba požadovať presadzovanie príkazu ex post. Keďže však
hlavným cieľom stanoveného postupu je práve nezapájať prijímajúci orgán, EDPB má pochybnosti

2 Pozri bod 103 stanoviska 1/15 a bod 108 stanoviska generálneho advokáta v tejto veci.
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o tom, či by sa týmto doplnkovým postupom mohlo odôvodniť uplatnenie článku 82 ako právneho
základu nástroja.

EDPB preto zastáva názor, že aby sa mohol článok 82 použiť ako právny základ, hlavné procesné kroky
spolupráce sa musia uskutočňovať medzi dvoma justičnými orgánmi a že pre tento druh spolupráce by
sa mal použiť iný právny základ.

2. Potreba elektronických dôkazov v porovnaní s dohodami
o vzájomnej právnej pomoci a EVP

EDPB konštatuje, že Komisia je odhodlaná preskúmať prekážky vyšetrovaní trestných činov, najmä
pokiaľ ide o otázku prístupu k elektronickým dôkazom. Vo svojej dôvodovej správe Komisia poskytuje
kontext návrhu a zdôrazňuje nestály charakter elektronických dôkazov, ich medzinárodný rozmer, ako
aj potrebu prispôsobiť mechanizmus spolupráce digitálnemu veku. Cieľom návrhov nariadenia
a smernice o prenose elektronických dôkazov a prístupe k nim nie je nahradenie predchádzajúcich
nástrojov spolupráce v trestných veciach, ako sú Budapeštiansky dohovor, dohoda o vzájomnej
právnej pomoci a európsky vyšetrovací príkaz (smernica o EVP). Podľa Komisie je cieľom návrhov
týkajúcich sa elektronických dôkazov zlepšenie justičnej spolupráce v trestných veciach medzi orgánmi
a poskytovateľmi služieb v rámci Európskej únie, ako aj s tretími krajinami, najmä so Spojenými štátmi
americkými.

Keďže tieto nové dodatočné nástroje budú osobitne určené na prístup k elektronickým dôkazom a ich
prenos, EDPB posúdi pridanú hodnotu nástrojov, pokiaľ ide o smernicu o EVP a dohodu o vzájomnej
právnej pomoci.

a) Potreba elektronických dôkazov v porovnaní so zárukami
poskytovanými EVP a dohodami o vzájomnej právnej pomoci

Hlavným argumentom Komisie v prospech návrhov o elektronických dôkazoch je urýchlenie procesu
zabezpečenia a získania elektronických dôkazov, ktoré majú uložené a/alebo ktorými disponujú
poskytovatelia služieb usadení v inej jurisdikcii.

EDPB však vyjadruje poľutovanie nad tým, že potreba zaviesť nový nástroj na organizovanie prístupu
k elektronickým dôkazom nebola preukázaná v posúdení vplyvu. V návrhoch sa vlastne nijako
nepreukazuje, že sa na dosiahnutie cieľa návrhu o elektronických dôkazoch nedali použiť iné, menej
rušivé prostriedky a že sa nemohli zvážiť alternatívne riešenia. Mohla sa napríklad preskúmať možnosť
úpravy a zlepšenia smernice o EVP, čím by sa splnila aj konkrétna požiadavka smernice o EVP posúdiť
potrebu zmeny textu do 21. mája 20193. Ďalšou možnosťou mohlo byť stanovenie používania príkazov
na uchovanie na zmrazenie údajov, pokiaľ sa vydá formálna žiadosť založená na dohode o vzájomnej
právnej pomoci. Týmito možnosťami by sa umožnilo zachovať záruky poskytované týmito nástrojmi
a zároveň by sa zabezpečilo, aby sa požadované osobné údaje nevymazali.

EDPB konštatuje, že lehoty stanovené v smernici o EVP sú dlhšie ako lehoty v návrhu o elektronických
dôkazoch. Vykonávajúci orgán má v skutočnosti 30 dní na to, aby rozhodol o uznaní žiadosti4, a potom
by mal príkaz vykonať do 90 dní5. EDPB sa domnieva, že poskytnutie 30 dní na zváženie vykonávajúcim

3 Pozri článok 37 smernice o EVP.
4 Článok 12 ods. 3 smernice o EVP.
5 Článok 12 ods. 4 smernice o EVP.



6

orgánom v rámci EVP je kľúčovou zárukou, ktorá im umožňuje posúdiť, či je žiadosť o vykonanie
opodstatnená a spĺňa všetky podmienky na vydanie a zaslanie EVP6.

EDPB sa obáva, že 10-dňová lehota navrhovaná v návrhoch o elektronických dôkazoch na vykonanie
osvedčenia o európskom príkaze na predloženie dôkazov (ďalej len „OEPPD“) bez akéhokoľvek času na
zváženie bráni riadnemu posúdeniu, či OEPPD spĺňa všetky kritéria a je správne vyplnené.

EDPB preto odporúča, aby sa poskytlo viac času na to, aby príjemca OEPPD mohol rozhodnúť, či sa má
príkaz vykonať alebo nie.

EDPB konštatuje, že v prípade európskeho príkazu na uchovanie dôkazov (EPUD) neexistuje žiadna
záruka, že uchovanie údajov sa obmedzí na to, čo je potrebné predložiť. Trvanie uchovávania údajov
môže v skutočnosti prekročiť 60 dní, pretože neexistuje žiadna lehota, dokedy musí vydávajúci orgán
informovať adresáta, upustiť od vydania príkazu na predloženie dôkazov alebo ho stiahnuť. EDPB preto
odporúča aspoň lehotu, dokedy musí vydávajúci orgán upustiť od vydania príkazu na predloženie
dôkazov alebo ho stiahnuť, aby sa dodržala zásada minimalizácie údajov stanovená vo všeobecnom
nariadení o ochrane údajov7.

Na záver EDPB údajov konštatuje, že smernicou o EVP sa zavádza vracanie dôkazov z vydávajúceho
štátu vykonávaciemu orgánu8. V návrhu nariadenia o elektronických dôkazoch sa však o takejto
možnosti neuvádza nič. Čo sa deje s elektronickými dôkazmi po ich zaslaní vydávajúcemu orgánu, nie
je jasné.

EDPB preto odporúča, aby sa v návrhu nariadenia poskytovalo viac informácií o používaní
elektronických dôkazov po ich zaslaní vydávajúcemu orgánu, aby sa dodržalo všeobecné nariadenie
o ochrane údajov a zásada transparentnosti9, ako aj zásada špecifickosti stanovená dohodami
o vzájomnej právnej pomoci.

b) Upustenie od zásady obojstrannej trestnosti
EDPB uznáva, že vzájomné uznávanie závisí od uplatňovania dvojitej trestnosti, čo je spôsob
zachovávania zvrchovanosti členských štátov. Dvojitá trestnosť sa však stále častejšie považuje za
prekážku bezproblémovej justičnej spolupráce. Členské štáty EÚ sú stále ochotnejšie spolupracovať aj
v prípadoch, keď sa vyšetrovacie opatrenia vzťahujú na činy, ktoré sa podľa ich vnútroštátneho práva
nepovažujú za trestný čin. EDPB však pripomína, že cieľom zásady obojstrannej trestnosti je
poskytnutie dodatočnej záruky na zabezpečenie toho, aby štát nemohol počítať s pomocou druhého
štátu pri uložení trestnej sankcie, ktorá neexistuje v práve druhého štátu. Tým by sa napríklad zabránilo
tomu, aby mohol štát požiadať iný štát o pomoc pri uväznení osoby za jej politické názory, ak sa tieto
názory nepovažujú za trestný čin v požiadanom štáte, alebo pri stíhaní osoby za podstúpenie
prerušenia tehotenstva, ak má takáto osoba bydlisko v inom štáte, kde to nie je nezákonné. Zásadu
obojstrannej trestnosti často sprevádzajú ďalšie obmedzenia alebo záruky týkajúce sa sankcií, ak sa
v žiadajúcom a vo vykonávajúcom štáte príliš líšia. Hlavným príkladom je záväzok neuplatňovať trest
smrti v rámci niektorých dohôd o vzájomnej právnej pomoci, ak neexistuje v práve jednej z dvoch
strán.

6 Článok 6 smernice o EVP.
7 Článok 5 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.
8 Článok 13 ods. 3 a 4 smernice o EVP.
9 Článok 5 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.
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EDPB konštatuje, že zásada obojstrannej trestnosti sa v návrhu nariadenia o elektronických dôkazoch
vylučuje. Nevedie to však len k odstráneniu zvyčajných formalít vzájomného uznávania, ale aj
k odstráneniu záruk súvisiacich so samotnou zásadou obojstrannej trestnosti.

EDPB vlastne konštatuje, že sa neuvádza žiadny odkaz na právo krajiny, kde je usadený požiadaný
poskytovateľ služieb, a že príkazy na uchovanie akýchkoľvek údajov, ako aj na predloženie údajov
o predplatiteľoch a údajov o prístupe možno vydať pri všetkých trestných činoch10 bez ohľadu na to, či
podobné trestné činy v iných členských štátoch existujú alebo nie.

Príkazy na predloženie dôkazov možno naproti tomu vydať a vykonať iba vtedy, keď je vo vydávajúcom
štáte dostupné podobné opatrenie týkajúce sa toho istého trestného činu v porovnateľnej
vnútroštátnej situácii11. Ako okrem toho vysvetľuje Komisia v dôvodovej správe k návrhu nariadenia,
špecifickosť údajov o transakciách a obsahových údajov je preukázaná, pretože sa považujú za
citlivejšie. Príkazy týkajúce sa údajov o transakciách a obsahových údajov sú v skutočnosti založené na
prahovej hodnote maximálnej výšky trestu odňatia slobody v trvaní najmenej 3 roky s cieľom
zabezpečiť dodržiavanie proporcionality a práv dotknutých osôb12. EDPB však zdôrazňuje, že
v Európskej únii zatiaľ nedošlo k harmonizácii trestných činov trestaných trestom odňatia slobody
s hornou hranicou minimálne 3 roky.

EDPB je proti upusteniu od zásady obojstrannej trestnosti, ktorej cieľom je zabezpečiť, aby štát
nemohol počítať s pomocou ostatných štátov pri uplatňovaní jeho vnútroštátneho trestného práva
mimo jeho územia štátu štátom, ktorý neuplatňuje rovnaký prístup, najmä vzhľadom na zánik
ostatných tradičných dôležitých záruk v oblasti trestného práva [pozri ďalej bod 3 týkajúci sa kritérií
umiestnenia a bod 7 písm. g) týkajúci sa možného nesúladu s právom tretích krajín].

c) Dôsledok priameho kontaktovania spoločností
EDPB uznáva, že elektronické dôkazy sú stále častejšie dostupné prostredníctvom súkromnej
infraštruktúry, ktorá je vo vlastníctve poskytovateľov služieb a môže sa nachádzať mimo vyšetrujúcej
krajiny.

EDPB konštatuje, že v nadväznosti na rozhodnutia vo veciach spoločností Yahoo!13 a Skype14 v Belgicku
a v súvislosti s teroristickými útokmi je potrebná plynulejšia a rýchlejšia spolupráca medzi verejnými
a súkromnými subjektmi. V posúdení vplyvu Komisia uvádza tri druhy procesných nástrojov, do ktorých
sú zapojené orgány verejnej moci, ako aj poskytovatelia služieb. Ide o justičnú spoluprácu, priamu
spoluprácu a priamy prístup. Zatiaľ čo pri prvom nástroji sa povinnosť vykonať EVP neukladá
poskytovateľovi služieb, ale vykonávajúcemu orgánu15, druhý, priama spolupráca, je založený na
spolupráci poskytovateľa služieb. Najrušivejším z pohľadu poskytovateľa služieb je priamy prístup,
pretože orgány verejnej moci dokážu získať prístup k údajom bez pomoci sprostredkovateľa.

EDPB sa preto obáva, že ak budú poskytovatelia služieb kontaktovaní priamo, nezabezpečia ochranu
osobných údajov tak účinne, ako sú ju schopné a povinné zabezpečiť orgány verejnej moci,
a zdôrazňuje, že to navyše povedie k neuplatniteľnosti určitých procesných záruk stanovených v rámci

10 Článok 5 ods. 3 a článok 6 ods. 2 navrhovaného nariadenia o elektronických dôkazoch.
11 Článok 5 ods. 2 navrhovaného nariadenia o elektronických dôkazoch.
12 Článok 5 ods. 4 písm. a) navrhovaného nariadenia o elektronických dôkazoch.
13 Hof van Cassatie Belgicko, YAHOO! Inc., č. P.13.2082.N z 1. decembra 2015.
14 Correctionele Rechtbank van Antwerpen, afdeling Mechelen Belgicko, č. ME20.F1.105151-12
z 27. októbra 2016. (Spoločnosť Skype sa proti rozhodnutiu odvolala).
15 Články 10 – 16.



8

justičnej spolupráce vo vzťahu k jednotlivcom, ako aj k samotným spoločnostiam16. V skutočnosti by
napríklad požiadaný poskytovateľ služieb musel ísť na súd iného (členského) štátu, aby príkaz napadol,
kým v rámci justičnej spolupráce by komunikoval s vlastnými orgánmi. EDPB odporúča, aby sa do
návrhu nariadenia začlenili ďalšie záruky, že poskytovatelia služieb budú chrániť základné práva
jednotlivca, ako sú ochrana osobných údajov a rešpektovanie súkromného a rodinného života, ako aj
požiadavka na informovanie príslušného orgánu na ochranu údajov s cieľom zabezpečiť, aby bola
možná kontrola.

3. Nové kritérium pre jurisdikciu a takzvaný zánik kritérií umiestnenia

EDPB konštatuje, že Komisia zdôrazňuje, že jednou z najdôležitejších zmien, ktoré tieto návrhy priniesli,
je zánik kritérií umiestnenia a možnosť príslušných orgánov požiadať o uchovanie a predloženie údajov
bez ohľadu na to, kde sa tieto údaje v skutočnosti uchovávajú.

Z pohľadu ochrany údajov nie je nové, že sa právne predpisy EÚ o ochrane údajov uplatňujú bez ohľadu
na to, kde sa uchovávajú údaje dotknutých osôb. Uplatniteľnosť všeobecného nariadenia o ochrane
údajov v skutočnosti závisí buď od toho, že je prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ usadený v EÚ,
alebo od toho, či sa spracúvajú údaje dotknutých osôb z EÚ, aj keď prevádzkovateľ alebo
sprostredkovateľ nie sú usadení na území EÚ17, pričom v takom prípade musia určiť aj právneho
zástupcu v EÚ18. Z pohľadu ochrany údajov je dôležité uviesť, že cieľom rozšírenej územnej pôsobnosti
je poskytnúť komplexnejšiu ochranu dotknutým osobám z EÚ bez ohľadu na to, kde je usadená
spoločnosť spracúvajúca ich údaje.

Preto hoci zánik kritérií umiestnenia môže byť v oblasti trestného práva nový, z pohľadu ochrany
údajov sa nejaví ako zásadná zmena. EDPB okrem toho konštatuje, že sa stále zachováva prepojenie
s územím EÚ, keďže do rozsahu pôsobnosti návrhov patria len poskytovatelia služieb ponúkajúci služby
v Únii a skutočnosť, že žiadosti možno adresovať len v rámci vyšetrovaní trestných činov, poukazuje na
prepojenosť s EÚ (buď preto, lebo bol trestný čin spáchaný na území členského štátu, alebo preto, lebo
boli obeť alebo páchateľ občanmi členského štátu).

Ak by sa mal teraz zánik kritéria umiestnenia uplatňovať v trestnom práve, najdôležitejšia otázka pre
EDPB sa týka toho, ako zabezpečiť, aby takýto vývoj nemal negatívny vplyv na ochranu údajov
dotknutých osôb a požiadaných poskytovateľov služieb a ich procesné práva v trestnom konaní.
Z tohto pohľadu EDPB uznáva, že v rámci EÚ došlo aspoň k čiastočnej harmonizácii procesných záruk,
ktoré sa musia poskytovať v súlade s Európskym dohovorom o ľudských právach. Možno preto
argumentovať, že zánik kritérií umiestnenia by mal pravdepodobne obmedzenejšie dôsledky, keď sa
o dôkazy žiada v rámci EÚ, v porovnaní s opačnou situáciou, keď orgány tretích krajín žiadajú o údaje
spoločností usadených v EÚ za rovnakých podmienok, aké sú stanovené v návrhu nariadenia
o elektronických dôkazoch. EDPB je v skutočnosti znepokojený najmä tým, že by to mohlo viesť
k problematickejším situáciám. V tejto súvislosti by orgány tretej krajiny, kde sa v oblasti trestného
práva uplatňujú iné procesné záruky a prípadne menej procesných záruk, mohli mať prístup k údajom,
ktoré by v EÚ boli chránené dodatočnými zárukami. Z tohto pohľadu EDPB pripomína svoje obavy
týkajúce sa dvojakého štandardu a oslabenia základných práv v prípadoch, keď sa na poskytovateľov

16 Z pohľadu medzinárodnej ochrany údajov pozri aj „Pracovný dokument o normách ochrany údajov a súkromia
pri cezhraničných žiadostiach o údaje na účely presadzovania trestného práva“, medzinárodná pracovná skupina
pre ochranu údajov v telekomunikáciách, 63. zasadnutie, 9. – 10. Apríla 2018, Budapešť (Maďarsko).
17 Pozri článok 3, najmä ods. 2.
18 Pozri článok 27.
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služieb a dotknuté osoby nevzťahujú procesné záruky v rámci práva EÚ, ak žiadosť predkladá orgán
tretej krajiny.

Okrem toho, keďže toto nové kritérium jurisdikcie „bez ohľadu na umiestnenie údajov“ sa spája
s postupom opierajúcim sa najmä o priame žiadosti adresované poskytovateľom služieb príslušnými
orgánmi, EDPB sa obáva, že požiadané súkromné spoločnosti, ktoré nie sú viazané právnym nástrojom,
ako je napríklad dohoda o vzájomnej právnej pomoci, ktorým sa bežne riadi výmena údajov medzi
justičnými orgánmi a ktorým sa stanovujú záruky, nemusia uplatňovať záruky ochrany údajov.
Konkrétne v rámci dohôd o vzájomnej právnej pomoci minimálne záruky na ochranu údajov napríklad
zahŕňajú povinnosti zachovávania dôvernosti a zásadu špecifickosti, ktorá znamená, že sa údaje
nebudú spracúvať na iný účel.

EDPB preto pripomína, že by malo byť možné uplatniť aspoň záruky stanovené v smernice 2016/680,
a to aj v súvislosti s prenosmi údajov, a najmä článok 39 v prípade, keď je poskytovateľ služieb usadený
v tretej krajine bez rozhodnutia o primeranosti v tejto oblasti. EDPB osobitne zdôrazňuje, že z tohto
ustanovenia vyplýva najmä informovanie príslušného orgánu pre ochranu osobných údajov v členskom
štáte vydávajúceho orgánu príkazu(-ov) a zdokumentovanie prenosu, a to aj pokiaľ ide o odôvodnenie
týkajúce sa neúčinnosti alebo nevhodnosti prenosu príslušnému orgánu danej tretej krajiny.

4. Pojem „poskytovatelia služieb“ by sa mal obmedziť alebo doplniť
dodatočnými zárukami pre práva dotknutých osôb

Pokiaľ ide o poskytovateľov služieb, EDPB víta široké vymedzenie, ktoré umožňuje zahrnúť
komunikačné služby aj služby Over-The-Top (OTT), keďže všetky tieto služby sú funkčne rovnocenné,
čo znamená, že by navrhované opatrenia mohli mať podobný vplyv na právo na súkromie a právo na
dôvernosť komunikácie, ako sa zdôrazňuje vo vyhlásení WP29 a predtým v stanovisku 01/2017
k návrhu nariadenia o elektronickom súkromí. Návrh nariadenia o elektronických dôkazoch sa
v skutočnosti vzťahuje na poskytovateľov služieb poskytujúcich buď elektronické komunikačné služby
podľa vymedzenia v článku 2 ods. 4 smernice, ktorou sa stanovuje európsky kódex elektronickej
komunikácie, služby informačnej spoločnosti podľa vymedzenia v písmene b) článku 1 ods. 1 smernice
(EÚ) 2015/1535, „pri ktorých je ukladanie údajov kľúčovým prvkom služby poskytovanej používateľom
vrátane sociálnych sietí, online trhov uľahčujúcich transakcie medzi svojimi používateľmi a iných
poskytovateľov hostingových služieb“, alebo služby týkajúce sa názvov internetových domén a čísel IP,
„napríklad poskytovatelia adries IP, registre názvov domén, registrátori názvov domén a príslušné
služby na ochranu súkromia a služby proxy“19.

Keďže však v zmysle návrhu nariadenia je poskytovateľ služieb „akákoľvek fyzická alebo právnická
osoba, ktorá poskytuje jednu alebo viacero z týchto kategórií služieb“, EDPB sa obáva, že tento nástroj
by sa mohol vzťahovať na prevádzkovateľov aj sprostredkovateľov v zmysle všeobecného nariadenia
o ochrane údajov. Keďže „ponúkanie služieb“ podľa vymedzenia v článku 2 ods. 4 návrhu nariadenia
zahŕňa umožnenie právnickým a fyzickým osobám v jednom členskom štáte alebo vo viacerých
členských štátoch využívať uvedené služby, ako aj existenciu podstatnej väzby s uvedeným(-i)
členským(-i) štátom(-mi), takéto činnosti v skutočnosti zahŕňajú činnosti, ktoré pre prevádzkovateľa
vykonáva sprostredkovateľ, ako je napríklad uchovávanie údajov.

19 Článok 2 ods. 3 písm. c) navrhovaného nariadenia o elektronických dôkazoch.
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EDPB sa preto obáva, že bez uplatnenia obmedzení na poskytovateľov služieb, ktorí konajú ako
prevádzkovatelia v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov, a bez akejkoľvek konkrétnej
povinnosti pre sprostredkovateľa informovať prevádzkovateľa, keď sa mu adresuje príkaz na
predloženie alebo uchovanie dôkazov, môže dochádzať k obchádzaniu práv dotknutých osôb. Je to tak
najmä preto, lebo v prípade možných konfliktných povinností brániacich adresátovi v plnení
doručených príkazov sa justičné orgány v návrhu nariadenia nabádajú aj k tomu, aby adresovali príkaz
najvhodnejšiemu aktérovi bez ohľadu na príslušné pravidlá ochrany údajov, najmä vzhľadom na to, že
sa môžu požadovať akékoľvek údaje, nielen osobné údaje, na ktoré sa vzťahuje všeobecné nariadenie
o ochrane údajov20.

Podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov sprostredkovateľ koná len na základe pokynov
prevádzkovateľa. Preto je zodpovednosťou prevádzkovateľa zabezpečiť dodržanie práv dotknutých
osôb a poskytnúť im príslušné informácie vrátane informácií o príjemcoch ich údajov, napríklad
v súvislosti s uplatňovaním ich práva na prístup. Sprostredkovateľ nedostane tieto žiadosti od
dotknutých osôb a nebude môcť odpovedať, pokiaľ ho o to výslovne nepožiada prevádzkovateľ.

EDPB preto zdôrazňuje, že pokiaľ nedošlo k obmedzeniu ich práv uplatnením všeobecného nariadenia
o ochrane údajov, nemusia byť dotknuté osoby, na ktoré sa vzťahuje všeobecné nariadenie o ochrane
údajov, schopné účinne si uplatniť práva, ak prevádzkovateľ nemôže poskytnúť úplné informácie. EDPB
takisto konštatuje, že pravdepodobnosť nedostatku informácií je ešte vyššia, ak sa sprostredkovateľovi
neuloží žiadna povinnosť informovať prevádzkovateľa, keď sa požadované údaje týkajú dotknutých
osôb, na ktoré sa nevzťahuje ochrana poskytovaná všeobecným nariadením o ochrane údajov. Justičné
orgány žiadajúce o údaje v tomto prípade v skutočnosti nebudú nevyhnutne povinné informovať
dotknuté osoby o ich vlastnom ďalšom spracovaní. EDPB preto vyzýva na obmedzenie rozsahu
pôsobnosti na prevádzkovateľov v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov alebo na
zavedenie ustanovenia objasňujúceho, že v prípade, keď poskytovateľ služieb, ktorému je adresovaný
príkaz, nie je prevádzkovateľom údajov, musí informovať prevádzkovateľa.

5. Pojmy „prevádzkareň“ a „právny zástupca“ v kontexte týchto
návrhov by sa mali jasne odlíšiť od týchto pojmov v kontexte
všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Vzhľadom na neuplatniteľnosť kritérií umiestnenia v súvislosti s údajmi sa adresáti príkazov na
predloženie a uchovanie dôkazov v rozsahu pôsobnosti navrhovaného nariadenia obmedzujú na
poskytovateľov služieb ponúkajúcich služby v Únii, či už sú usadení v EÚ, alebo nie, s povinnosťou určiť
právneho zástupcu podľa pravidiel navrhovaných v návrhu smernice. Tieto pojmy „prevádzkareň“
a „právny zástupca“ sú teda vymedzené v navrhovaných nástrojoch.

EDPB konštatuje, že tieto pojmy sa objavujú aj v súvislosti s inými nástrojmi EÚ, najmä v súvislosti
so všeobecným nariadením o ochrane údajov. Preto je potrebné poskytnúť objasnenia vymedzenia
týchto pojmov a rozdielu medzi ich významom v kontexte návrhov a v kontexte všeobecného
nariadenia o ochrane údajov.

a) Prevádzkareň

20 Pozri článok 7 ods. 3 a 4.
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EDPB takisto pripomína, že pojem „prevádzkareň“ v súvislosti s návrhom nariadenia sa nesmie
zamieňať s týmto pojmom v súvislosti so všeobecným nariadením o ochrane údajov. Na účely návrhu
nariadenia je pojem prevádzkareň podľa článku 2 ods. 5 vymedzený širšie ako vo všeobecnom
nariadení o ochrane údajov, pretože zahŕňa „skutočné vykonávanie hospodárskej činnosti počas
časovo neobmedzeného obdobia, a to buď prostredníctvom stabilnej infraštruktúry na mieste, kde sa
podnikateľská činnosť poskytovania služieb vykonáva, alebo prostredníctvom stabilnej infraštruktúry
na mieste, z ktorého sa táto podnikateľská činnosť riadi“ bez ohľadu na to, či sa spracúvanie osobných
údajov uskutočňuje v súvislosti s činnosťami tejto prevádzkarne. Takže zatiaľ čo „prevádzkareň“
v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov mala byť bez pochybností zahrnutá do vymedzenia
prevádzkarne v návrhu nariadenia, opačne to tak nemusí byť.

EDPB preto upozorňuje, že prevádzkarne poskytovateľov služieb v zmysle návrhu nariadenia nemusia
nevyhnutne spĺňať podmienky na uplatnenie všeobecného nariadenia o ochrane údajov podľa článku 3
ods. 1. V tejto súvislosti sa preto prevádzkovatelia a sprostredkovatelia vyzývajú, aby preskúmali, či
uplatniteľnosť všeobecného nariadenia o ochrane údajov nevychádza z článku 3 ods. 2, čo by
znamenalo určenie právneho zástupcu v EÚ a neexistenciu mechanizmu jednotného kontaktného
miesta.

b) Právny zástupca
Vo svojom vyhlásení WP29 zdôraznila, že by sa malo predísť akémukoľvek zamieňaniu povinnosti určiť
právneho zástupcu podľa článku 27 všeobecného nariadenia o ochrane údajov a právneho zástupcu
stanoveného v návrhu nariadenia o elektronických dôkazoch.

Teraz, keď je už návrh predložený, EDPB by chcel pripomenúť tieto odporúčania a najmä zdôrazniť, že
v jeho chápaní sa právny zástupca v zmysle ustanovení návrhu smernice týkajúcich sa určovania
právneho zástupcu v súvislosti s návrhmi týkajúcimi sa elektronických dôkazov určuje v každom
prípade, udeľujú sa mu konkrétne funkcie, nezávisle od mandátu poskytnutého poskytovateľom
služieb, je oprávnený odpovedať na žiadosti a konať v mene poskytovateľa služieb a má väčšiu
zodpovednosť ako právny zástupca vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov.

EDPB ďalej zdôrazňuje, že povinnosť určiť právneho zástupcu v každom prípade stanovená v návrhoch
o elektronických dôkazoch bez ohľadu na to, či je poskytovateľ služieb usadený v EÚ alebo nie, možnosť
určiť dokonca viacerých právnych zástupcov pre toho istého poskytovateľa služieb na základe návrhu
smernice o elektronických dôkazoch a povinnosť informovať o určení právneho zástupcu orgány
členských štátov sa líšia od všeobecného nariadenia o ochrane údajov, v ktorom sa nestanovuje takáto
povinnosť oznámiť určeného právneho zástupcu, výnimky z určovania a obmedzené povinnosti
právneho zástupcu.

Preto vzhľadom na významné rozdiely z hľadiska úlohy, zodpovednosti a vzťahu s inými
prevádzkarňami poskytovateľa služieb v jednom prípade a prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa
v druhom prípade EDPB odporúča, že v prípade, ak poskytovateľ služieb nie je usadený v EÚ, ale
vzťahuje sa naňho všeobecné nariadenie o ochrane údajov podľa článku 3 ods. 2, ako aj nariadenie
o elektronických dôkazoch, by sa mali určiť dvaja rôzni právni zástupcovia, každý s jasnými odlišnými
funkciami podľa nástroja, na základe ktorého je určený.

6. Nové kategórie údajov
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V článku 2 navrhovaného nariadenia sa vymedzujú jednotlivé kategórie údajov: údaje
o predplatiteľoch, údaje o prístupe, údaje o transakciách a obsahové údaje. V odôvodnení 20 návrhu
Komisie sa ďalej uvádza, že „Toto nariadenie sa vzťahuje na údaje o predplatiteľoch, údaje o prístupe,
údaje o transakciách (tieto tri kategórie sa označujú ako „iné ako obsahové“) a obsahové údaje. Toto
rozdelenie, s výnimkou údajov o prístupe, existuje v právnych predpisoch mnohých členských štátov
a takisto aj v súčasnom právnom rámci USA, ktorým sa umožňuje poskytovateľom služieb poskytovať
iné ako obsahové údaje zahraničným orgánom presadzovania práva na dobrovoľnom základe.“

V tejto súvislosti EDPB predovšetkým zdôrazňuje, že všetky uvedené kategórie údajov sa majú
považovať za osobné údaje podľa práva EÚ o ochrane údajov, pretože skutočne obsahujú informácie
týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, bez ohľadu na to, či sa
v navrhovanom nariadení dotknutá osoba uvádza ako „predplatiteľ“ alebo „používateľ“. Podobne je
potrebné uviesť, že „elektronické dôkazy“, tak ako sú vymedzené v článku 2 ods. 6 návrhu Komisie,
zahŕňajú všetky štyri kategórie údajov, a preto sa týkajú osobných údajov. Preto sa namiesto
stanovovania pravidiel prístupu k dôkazom, vymedzeným a kvalifikovaným vo vnútroštátnom práve
a súdnych postupoch, v navrhovanom nariadení stanovujú nové hmotnoprávne a procesnoprávne
podmienky týkajúce sa prístupu k osobným údajom.

Zatiaľ čo navrhovaným nariadením sa zavádzajú nové podkategórie osobných údajov, na ktoré sa
vzťahujú rôzne procesnoprávne podmienky prístupu, EDPB pripomína, že v súlade s príslušnou
judikatúrou Súdneho dvora pri preukazovaní existencie zasahovania do základného práva na súkromie
nezáleží na tom, či sú príslušné informácie o súkromných životoch citlivé alebo či dotknutým osobám
boli akýmkoľvek spôsobom spôsobené nepríjemnosti.

EDPB ďalej pripomína, že v súvislosti s „inými ako obsahovými údajmi“, ktoré podľa návrhu Komisie
zahŕňajú údaje o predplatiteľoch, údaje o prístupe a údaje o transakciách, Súdny dvor Európskej únie
vo svojom rozsudku v spojených veciach C-203/15 a C-698/15 Tele2 Sverige AB rozhodol, že metaúdaje
ako údaje o doprave alebo údaje o polohe poskytujú prostriedok na vytvorenie profilu dotknutých
jednotlivcov, čo z hľadiska práva na súkromie nepredstavuje o nič menej citlivé informácie ako vlastný
obsah komunikácie21.

Ako už bolo uvedené vo vyhlásení WP29 k aspektu ochrany údajov a súkromia cezhraničného prístupu
k elektronickým dôkazom z 29. novembra 2017, EDPB preto opakovane vyjadruje svoje pochybnosti
a obavy, pokiaľ ide o súčasné rozlíšenie medzi „inými ako obsahovými“ a obsahovými údajmi, ako aj
o štyri kategórie osobných údajov stanovené v navrhovanom nariadení. Štyri navrhované kategórie
v skutočnosti zjavne nie sú jasne rozlíšené a vymedzenie kategórie „údaje o prístupe“ stále zostáva
v porovnaní s ostatnými kategóriami nejasné. EDPB preto ľutuje, že sa v posúdení vplyvu Komisie ani
v návrhu hlbšie neodôvodnilo opodstatnenie vytvorenia týchto nových podkategórií osobných údajov,
a vyjadruje obavy, pokiaľ ide o rôznu úroveň záruk týkajúcich sa hmotnoprávnych a procesnoprávnych
podmienok prístupu ku kategóriám osobných údajov, najmä vzhľadom na to, že v niektorých prípadoch
je náročné prakticky posúdiť, do ktorej kategórie údajov budú požadované údaje patriť. Napríklad
IP adresy by sa mohli klasifikovať ako údaje o transakciách aj ako údaje o predplatiteľoch.

EDPB v tejto súvislosti takisto pripomína, že v odôvodnení 14 svojho návrhu nariadenia o rešpektovaní
súkromného života a ochrane osobných údajov v elektronických komunikáciách (súkromie
v elektronických komunikáciách) sa Komisia domnieva, že „Údaje z elektronických komunikácií by sa
mali vymedziť dostatočne široko a technologicky neutrálne, aby zahŕňali všetky informácie týkajúce sa
prenášaného alebo vymieňaného obsahu (obsah elektronických komunikácií) a informácie týkajúce sa

21 Rozsudok SDEÚ z 21. decembra 2016, bod 99.
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koncového používateľa elektronických komunikačných služieb spracúvané na účely prenosu,
distribúcie alebo umožnenia výmeny obsahu elektronických komunikácií. Patria sem údaje slúžiace na
sledovanie a identifikáciu zdroja a cieľa komunikácie, zemepisnej polohy a dátumu, času, trvania
a druhu komunikácie“. Keďže súčasný a budúci rámec súkromia v elektronických komunikáciách, ako
aj súvisiace obmedzenia práva na súkromie sa budú vzťahovať na pravidlá, ktorými sa bude riadiť
prístup orgánov presadzovania práva k elektronickým dôkazom, EDPB odporúča, aby sa do
navrhovaného nariadenia vložilo širšie vymedzenie údajov elektronickej komunikácie, s cieľom
zabezpečiť, aby sa príslušné záruky a podmienky prístupu, ktoré sa majú stanoviť, dôsledne vzťahovali
na „iné ako obsahové“ aj „obsahové“ údaje.

7. Analýza postupov pri príkazoch na uchovanie a predloženie
dôkazov

Vo všeobecnosti možno povedať, že pri adresovaní príkazu na predloženie a uchovanie dôkazov sa
uplatňuje tento postup:

 Príslušný justičný orgán – vydávajúci orgán – v závislosti od druhu požadovaných údajov a od
druhu príkazu vydá príkaz na základe (obmedzeného počtu) podmienok vymenovaných
v článkoch 5 a 6, zašle ho právnemu zástupcovi poskytovateľa služieb alebo do ktorejkoľvek
z jeho prevádzkarní v EÚ – adresát.

 Po doručení osvedčenia adresát príkaz vykoná – teda zašle údaje do 10 dní alebo v núdzovom
prípade do 6 hodín alebo ich uchová 60 dní – pokiaľ to nie je nemožné, pretože osvedčenie je
neúplné alebo z dôvodu vyššej moci alebo preto, lebo je to pre adresáta de facto nemožné,
alebo preto, lebo to adresát odmietne z dôvodu konfliktných povinností, buď v súvislosti so
základnými právami, alebo základnými záujmami tretej krajiny, alebo z iných dôvodov.

 Ak adresát doručený príkaz nesplnil bez uvedenia dôvodov prijatých vydávajúcim orgánom,
stanovujú sa postupy na presadzovanie príkazov príslušným orgánom presadzovania
v členskom štáte, kde je poskytovateľ služieb zastúpený alebo usadený, pokiaľ sa neuplatňujú
obmedzené dôvody na odmietnutie a orgán presadzovania nenamieta proti uznaniu alebo
presadeniu príkazu.

 V prípade, že adresát vzniesol proti príkazu odôvodnenú námietku na základe konfliktných
povinností, vydávajúci orgán postúpi vec príslušnému súdu vo svojom členskom štáte, ktorý
bude následne zodpovedný za posúdenie možného konfliktu a potvrdenie príkazu v prípade
neexistencie konfliktu. V prípade konfliktných povinností v súvislosti so základnými právami
alebo základnými záujmami tretej krajiny príslušný súd sa buď prostredníctvom svojich
vnútroštátnych ústredných orgánov obráti na ústredné orgány v tretej krajine s poskytnutím
15-dňovej lehoty na odpoveď, ktorú je možné na základe odôvodnenej žiadosti predĺžiť
o 30 dní, alebo sám určí, či sa príkaz potvrdí alebo zruší na základe iných dôvodov odmietnutia,
na ktoré sa odvolá adresát.

 Bez toho, aby boli dotknuté prostriedky nápravy dostupné na základe všeobecného nariadenia
o ochrane údajov a smernice o presadzovaní práva, osoby, ktorých údaje sa získali
prostredníctvom príkazu na predloženie dôkazov, budú mať právo aj na účinné prostriedky
nápravy proti takémuto príkazu.

E posúdil postupy a záruky stanovené v návrhu nariadenia, ktoré sa majú uplatňovať pri jednotlivých
krokoch, a pre každý uvedený aspekt následne odporúča tieto záruky a zmeny.
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a) Prahové hodnoty na vydávanie príkazov by sa mali zvýšiť a príkazy budú
vydávať alebo schvaľovať súdy

Pokiaľ ide o podmienky na vydávanie príkazov, EDPB víta zásadu silnejších záruk v súvislosti
s prístupom k údajom o transakciách alebo obsahovým údajom. Konštatuje však, že vzhľadom na
nedostatočnú harmonizáciu trestných sankcií medzi členskými štátmi odkaz na „trestné činy, na ktoré
sa vo vydávajúcom štáte vzťahuje trest odňatia slobody s hornou hranicou minimálne 3 roky“22, stále
znamená rozdielne prahové hodnoty a nejednotnosť v ochrane údajov dotknutých osôb.

EDPB okrem toho zdôrazňuje, že najmä vzhľadom na široké vymedzenie údajov o predplatiteľoch sa
stanovená prahová hodnota pre príkazy na uchovanie dôkazov a príkazy na predloženie dôkazov
v súvislosti údajmi o predplatiteľoch alebo prístupe javí ako dosť nízka, keďže všetky trestné činy môžu
byť v zásade odôvodnením na vydanie takýchto príkazov. Podobne existuje väčšie obmedzenie, pokiaľ
ide o orgány, ktoré môžu takéto príkazy vydávať, v súvislosti s príkazmi na predloženie dôkazov
týkajúcimi sa údajov o transakciách alebo obsahových údajov ako v prípade vydávania príkazov na
uchovanie dôkazov alebo príkazov na predloženie dôkazov na predloženie údajov o predplatiteľoch
alebo údajov o prístupe, keďže prokurátori môžu vydávať a schvaľovať len druhé z týchto príkazov, kým
akýkoľvek sudca, súd alebo vyšetrujúci sudca môže vydať alebo schváliť akýkoľvek príkaz.

EDPB najmä ľutuje, že najnižšia prahová hodnota umožňujúca orgánom presadzovania práva
požadovať prístup k údajom o predplatiteľoch a údajom o prístupe sa pri rozlišovaní na účely
poskytnutia záruk opiera o výklad „a contrario“ judikatúry SDEÚ (ktorá je zameraná na iné údaje). SDEÚ
v skutočnosti osobitne zdôraznil, že v prípade údajov o doprave a polohe sa prístup príslušných
orgánov bude obmedzovať výlučne na boj proti závažnej trestnej činnosti23. EDPB by mohol chápať, že
sa v návrhu stanovuje možnosť požadovať prístup k veľmi základným informáciám, ktoré by len
umožňovali identifikovať osobu bez odhalenia akýchkoľvek komunikačných údajov bez
predchádzajúceho schválenia súdom. Vyjadruje však poľutovanie nad širokým výkladom „a contrario“
tohto rozhodnutia Komisiou a požaduje zavedenie silnejších záruk s cieľom obmedziť dôvody na
prístup k iným údajom o predplatiteľoch a údajom o prístupe. EDPB navrhuje obmedziť prístup k týmto
údajom buď na zoznam trestných činov uvedený v návrhu nariadenia, alebo aspoň na „závažné trestné
činy“, najmä vzhľadom na nižšiu prahovú hodnotu pre predchádzajúce schválenie stanovenú pre tieto
údaje.

EDPB ďalej zdôrazňuje, že tento výklad „a contrario“ okrem toho vedie k tomu, že návrhom sa otvárajú
možnosti vydávania príkazov alebo schvaľovania ich vydávania prokurátormi. EDPB zastáva názor, že
okrem prípadov žiadostí týkajúcich sa veľmi základných informácií, ktoré by len umožňovali
identifikovať osobu bez odhalenia akýchkoľvek komunikačných údajov, to predstavuje krok späť
v porovnaní s judikatúrou SDEÚ týkajúcou prístupu ku komunikačným údajom. Vo svojej judikatúre
týkajúcej sa prístupu ku komunikačným údajom na účely presadzovania práva SDEÚ v skutočnosti
obmedzil možnosť poskytnutia takéhoto prístupu, popri iných kritériách a „s výnimkou riadne
odôvodnených naliehavých prípadov“24, na „predchádzajúcu kontrolu vykonanú buď súdom, alebo

22 Pozri článok 5 ods. 3 písm. a).
23 Pozri vec 203/15 – bod 125.
24 Pozri vec C-203/15 – bod 120.
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nezávislým správnym orgánom“, „na základe odôvodnenej žiadosti príslušných vnútroštátnych orgánov
podanej v rámci konania týkajúceho sa predchádzania, odhaľovania a stíhania trestných činov.“ 25

EDPB pripomína, že pojem „súd“ je autonómnym pojmom práva EÚ a že SDEÚ neustále zdôrazňuje
a pripomína kritériá, ktoré musí orgán splniť, aby sa klasifikoval ako súd, vrátane kritéria nezávislosti26,
čo zjavne neplatí pre prokurátorov, čo pripomenul aj ESĽP vo svojej judikatúre27.

Články 4 ods. 1 písm. a) a b) a 3 písm. a) a b) vedú k postupom, pri ktorých sa na údaje
o predplatiteľoch a prístupe bude uplatňovať výrazne menej záruk, pretože o údaje bude môcť
požiadať sám prokurátor bez akejkoľvek ďalšej kontroly orgánom štátu, kde sa požadované údaje
nachádzajú, alebo orgánom, kde bude právny zástupca žiadanej spoločnosti, ako aj bez akejkoľvek
kontroly nezávislým správnym orgánom.

EDPB ďalej poukazuje na takzvanú dodatočnú záruku poskytnutú v článku 5 ods. 2, ktorou sa možnosť
vydať príkaz na predloženie dôkazov obmedzuje na prípady, keď je vo vydávajúcom štáte dostupné
podobné opatrenie týkajúce sa toho istého trestného činu v porovnateľnej vnútroštátnej situácii.
Upozorňuje však na kontraproduktívny účinok takéhoto ustanovenia: zdá sa, akoby sa namiesto
poskytovania dodatočných záruk členské štáty skôr nabádali k tomu, aby rozšírili svoje vnútroštátne
možnosti požiadať o predloženie údajov o predplatiteľoch alebo prístupe, s cieľom zabezpečiť, aby
bolo možné vydávať príkazy na predloženie dôkazov na základe tohto nariadenia.

b) Lehoty na poskytnutie údajov by mali byť odôvodnené
EDPB konštatuje, že na príkazy na predloženie dôkazov sa musí poskytnúť odpoveď najneskôr do 10 dní
po prijatí osvedčenia, pokiaľ vydávajúci orgán neuvedie dôvody pre skoršie zverejnenie, a v núdzových
prípadoch najneskôr do 6 hodín, ako sa stanovuje v článku 9 ods. 1 a 2.

EDPB však nenašiel žiadne kritériá vytvárajúce rámec pre povinnosť orgánov preukázať naliehavú
potrebu predloženia údajov, a to ani ex post s cieľom umožniť prípadnú kontrolu použitia tohto veľmi
rýchleho postupu, pričom šesťhodinová lehota bude pravdepodobne znamenať nie veľmi dôkladnú
kontrolu pred predložením údajov alebo dokonca žiadnu kontrolu zo strany poskytovateľa služieb.
V posúdení vplyvu sa v skutočnosti zdôrazňuje, že príslušné orgány musia mať prístup k údajom včas.
Všetky príklady uvedené v posúdení vplyvu sa však týkajú potrebných dôkazov v prípadoch, keď
dochádza k páchaniu veľmi závažných trestných činov (prípady terorizmu s rukojemníkmi, situácie
dlhodobého sexuálneho zneužívania detí), odôvodnenie založené na nestálosti dôkazov sa však nejaví
ako vhodné, ak neexistuje žiadna iná konkrétna naliehavosť okrem tejto potenciálnej nestálosti údajov.
Nestálosť údajov okrem toho neposkytuje žiadne dodatočné odôvodnenie z hľadiska primeranosti,
pokiaľ ide o získanie prístupu k údajom s menšími zárukami v týchto situáciách, keď neexistuje iná
naliehavosť ako nestálosť údajov.

EDPB okrem toho pochybuje o potrebe stanovenia šesťhodinovej lehoty, keď sa zároveň stanovuje, že
táto lehota by sa neuplatňovala, kým vydávajúci orgán „do piatich dní“ neposkytne dodatočné
objasnenia v prípade, že poskytovateľ služieb nemôže svoju povinnosť splniť.

EDPB preto požaduje v posúdení vplyvu ďalšie prvky odôvodňujúce potrebu týchto lehôt v prípadoch,
keď páchaný alebo stíhaný trestný čin nie je vážny, a pokiaľ sa žiadne takéto podrobné prvky
neposkytnú, požaduje jasné kritériá na odôvodnenie naliehavosti pri vydávaní OEPPD. Mohol by sa
napríklad stanoviť rovnaký model ako v smernici o EVP. V smernici o EVP sa stanovuje kratšia lehota,
keď je odôvodnená „procesnými lehotami, závažnosťou trestného činu alebo inými osobitne

25 Pozri spojené veci C-293/12 a C-594/12 – bod 62.
26 Pozri napríklad vec C-203/14.
27 Pozri napríklad Moulin c/ Francúzsko 23/11/2010.
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naliehavými okolnosťami“ (pozri článok 12 ods. 2), alebo 24-hodinová lehota na rozhodnutie
o predbežných opatreniach (pozri článok 32 ods. 2). V posúdení vplyvu návrhu nariadenia sa vlastne
podrobne neuvádzajú prvky odôvodňujúce, prečo tieto lehoty nie sú účinné, pričom jedinými
zdôraznenými prvkami je to, že množstvo zasielaných žiadostí preťažuje prijímajúce justičné orgány,
ktoré nemôžu dodržiavať lehoty.

c) Európske príkazy na predloženie a uchovanie dôkazov sa nepoužívajú
na vyžiadanie údajov od dotknutej osoby z iného členského štátu bez
toho, aby sa informovali aspoň príslušné orgány daného členského
štátu, najmä v prípade obsahových údajov

EDPB pripomína, že pri existujúcich nástrojoch sa justičná spolupráca, a tým aj dodatočné záruky,
poskytujú najmä na účely kontroly nevyhnutnosti a primeranosti žiadostí, a zdôrazňuje, že tieto záruky
sú o to viac odôvodnené v prípadoch, keď sú požadovanými údajmi obsahové údaje, s ktorými sa spája
viac obmedzení práv dotknutých osôb na ochranu ich údajov a súkromia. V tejto súvislosti EDPB
pripomína, že v smernici o EVP sa stanovuje aj možnosť odpočúvania telekomunikačnej prevádzky
s technickou pomocou iného členského štátu (pozri článok 30), ako aj povinnosť informovať o každom
zachytení údajov príslušný orgán iného členského štátu, keď nie je potrebná žiadna pomoc, keď sa
dotknutá osoba nachádza alebo bude nachádzať na území daného členského štátu (pozri článok 31).

EDPB nevidí žiadne odôvodnenie na postup stanovený v návrhu nariadenia umožňujúci predloženie
obsahových údajov bez akéhokoľvek zapojenia aspoň príslušných orgánov členského štátu, v ktorom
sa dotknutá osoba nachádza.

d) Európske príkazy na uchovanie dôkazov sa nepoužívajú na účely
obchádzania povinností uchovávania údajov poskytovateľov služieb

EDPB konštatuje, že hlavným cieľom európskych príkazov na uchovanie dôkazov je brániť vymazávaniu
dôkazov.

Hoci EDPB uznáva, že to môže byť v niektorých prípadoch nevyhnutné a primerané, ľutuje nedostatok
záruk uplatňujúcich sa pri vydávaní takýchto príkazov. EDPB najmä odporúča, aby v prípadoch, keď sa
príkazy na uchovanie dôkazov týkajú len konkrétnych údajov, pričom návrh zjavne umožňuje rozsiahle
žiadosti, a v prípadoch, keď sa takéto príkazy vydávajú na údaje naplánované na vymazanie v súlade so
zásadou uchovávania údajov, príkaz nikdy neslúžil ako základ na to, aby poskytovateľ služieb spracúval
údaje po počiatočnom dátume vymazania. Iným slovami, údaje by sa mali „zmraziť“.

Okrem toho by sa malo posilniť prepojenie medzi príkazom na uchovanie dôkazov a následnou
žiadosťou o predloženie údajov, či už prostredníctvom európskeho príkazu na predloženie dôkazov,
žiadosti o EPV alebo žiadosti o vzájomnú právnu pomoc, s cieľom zabezpečiť, aby sa európske príkazy
na uchovanie dôkazov vydávali len vtedy, keď je druhá žiadosť istá (a nezvažuje sa len ako možnosť),
a v prípade zamietnutia druhej žiadosti by mala skončiť aj platnosť príkazu na uchovanie dôkazov bez
nutnosti čakať 60 dní28, ak sa následná žiadosť zamietne skôr.

e) Dôvernosť a informácie o používateľovi

28 Pozri článok 10 ods. 1.
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EDPB konštatuje, že návrh nariadenia zahŕňa osobitný článok29 týkajúci sa dôvernosti adresovaných
príkazov. Aby sa predišlo akémukoľvek zamieňaniu a nesprávnemu chápaniu, pokiaľ ide o právo na
ochranu údajov, EDPB pripomína, že hoci sa vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov stanovuje, že
obmedzenia práv dotknutých osôb na zaručenie predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania,
odhaľovania alebo stíhania alebo výkonu trestných sankcií by mali byť stanovené zákonom, a preto
verejne prístupné30, a že tieto legislatívne opatrenia obsahujú osobitné ustanovenia týkajúce sa práva
dotknutých osôb na informovanie o obmedzení, pokiaľ tým nie je ohrozený účel obmedzenia31,
nestanovuje sa v ňom povinnosť jednotlivo informovať dotknuté osoby o každej žiadosti o prístup
predloženej orgánmi presadzovania práva.

EDPB zatiaľ však pripomína, že v smernici o ochrane údajov sa stanovuje toto právo dotknutých osôb,
aby ich informovali samotné príslušné orgány, pokiaľ toto právo nebolo obmedzené, a to pre každú
dotknutú osobu, bez obmedzenia tohto práva len na dotknuté osoby s bydliskom na území EÚ.

f) Postup presadzovania príkazu, keď ho poskytovateľ služieb odmietne
vykonať

EDPB konštatuje, že v článku 14 návrhu nariadenia sa stanovuje postup na zabezpečenie presadenia
príkazu, keď ho adresát nesplní, pričom tento postup sa opiera o justičnú spoluprácu medzi
vydávajúcim orgánom a príslušným orgánom v štáte presadzovania.

Zdá sa však, že tento postup orgánu presadzovania neumožňuje odmietnuť presadiť zaslaný príkaz
z iných ako čisto procesných dôvodov (rovnako ako v prípade adresáta, predovšetkým v súvislosti
s poskytnutím nedostatočných informácií alebo vecnou nemožnosťou poskytnúť údaje), pretože
dotknuté údaje sú chránené imunitou alebo výsadou podľa jeho vnútroštátneho práva alebo pretože
by zverejnenie dotknutých údajov mohlo mať vplyv na jeho základné záujmy, ako sú národná
bezpečnosť a obrana32.

EDPB preto opätovne vyjadruje svoje obavy v súvislosti s odstránením dvojitej kontroly zaslaného
príkazu prijímajúcim príslušným orgánom v porovnaní s inými nástrojmi. Dokonca aj dôvod na
odmietnutie presadenia príkazu na základe toho, že by predstavoval porušenie Charty, sa javí ako vyšší
ako klasická prahová hodnota týkajúca sa porušenia základných práv dotknutej osoby. Na základe
príkladov európskeho zatykača, v ktorom sa stanovujú povinné aj voliteľné dôvody na odmietnutie,
alebo aspoň smernice o EVP, v ktorej sa vo všeobecnosti stanovuje, že domnienka, podľa ktorej
„základom vytvorenia priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti v Únii je vzájomná dôvera
a domnienka, že ostatné členské štáty dodržiavajú právo Únie, a konkrétne základné práva“, je
vyvrátiteľná33, by sa v návrhu nariadenia mala stanoviť aspoň minimálna klasická výnimka, že ak
existujú opodstatnené dôvody domnievať sa, že presadenie príkazu bude znamenať porušenie
základného práva dotknutej osoby a že vykonávajúci štát si nesplní svoje povinnosti, pokiaľ ide
o ochranu základných práv uznaných v Charte, presadenie príkazu by sa malo odmietnuť.

g) Presadzovanie príkazov a konfliktné povinnosti na základe právnych
predpisov tretích krajín (články 15 – 16)

29 Pozri článok 11.
30 Pozri článok 23 ods. 1 písm. d).
31 Pozri článok 23 ods. 2 písm. h).
32 Pozri článok 14 ods. 2.
33 Pozri odôvodnenie 19 smernice o EVP.
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EDPB víta možnosť stanovenú v návrhu nariadenia, že adresát môže príkaz odmietnuť z dôvodu, že by
bol v rozpore so základnými právami, keďže jeho cieľom je poskytnutie záruk v prípade konfliktných
zákonných povinností. Takisto pokladá za kľúčové, aby sa v návrhu stanovovali konzultácie s orgánmi
tretích krajín, aspoň v prípadoch vzniku konfliktu, ako aj povinnosť zrušiť príkaz, keď orgán tretej
krajiny vznesie námietku.

Stanovený postup pri odmietnutí vykonania príkazu z dôvodu konfliktných povinností na základe
právnych predpisov tretích krajín je preto potrebné výrazne zlepšiť.

Po prvé, EDPB konštatuje, že návrhom nariadenia sa súkromná spoločnosť ako adresát príkazu na
predloženie dôkazov poveruje posúdením, či daný príkaz je alebo nie je v rozpore s uplatniteľnými
právnymi predpismi tretej krajiny, ktorými sa zakazuje zverejnenie požadovaných údajov. Spoločnosť
musí predložiť odôvodnenú námietku obsahujúcu všetky príslušné podrobnosti o právnych predpisoch
tretej krajiny, ich uplatniteľnosti v danom prípade a charaktere konfliktných povinností.

EDPB predovšetkým znepokojuje to, že keď sa takáto námietka vznesie, príslušný súd členského štátu
vydávajúceho orgánu sám posúdi, či existuje konflikt alebo nie, pretože súd sa skontaktuje s orgánmi
tretej krajiny až vtedy, keď odhalí konflikt. Príslušnému súdu v EÚ sa preto udeľuje právomoc výlučne
na výklad právnych predpisov tretej krajiny v tejto súvislosti bez toho, aby bol v tejto veci dostatočným
odborníkom. EDPB sa preto domnieva, že povinnosť uskutočniť konzultácie s príslušnými orgánmi
tretej krajiny je v návrhu nariadenia príliš obmedzená. V oblasti ochrany údajov EDPB upozorňuje
zákonodarcu na to, že v prípade, ak by príslušný súd tretej krajiny vykonal výklad všeobecného
nariadenia o ochrane údajov s cieľom posúdiť, či je v rozpore s jej vlastnými požiadavkami, orgány pre
ochranu osobných údajov EÚ a príslušné súdy by boli aj naďalej oprávnené posúdiť zákonnosť prenosu
na základe rozsudku súdu alebo tribunálu alebo rozhodnutia správneho orgánu tretej krajiny
žiadajúceho o prenos alebo zverejnenie osobných údajov v rámci rozsahu pôsobnosti všeobecného
nariadenia o ochrane údajov34.

EDPB ďalej zdôrazňuje, že posúdenie právnych predpisov tretej krajiny príslušným súdom žiadajúceho
štátu EÚ musí byť založené na objektívnych prvkoch, a vyjadruje obavy z kritérií, ktoré musí zohľadniť
príslušný súd pri posudzovaní právnych predpisov tretej krajiny na základe článku 15 ods. 4 a článku 16
ods. 5 písm. a) návrhu nariadenia. Súd by musel v skutočnosti posúdiť to, že „namiesto ochrany
základných práv alebo základných záujmov tretej krajiny týkajúcich sa národnej bezpečnosti alebo
obrany“ je právo tretej krajiny „zjavne zamerané na ochranu iných záujmov alebo či jeho cieľom nie je
chrániť nezákonné činnosti pred žiadosťami týkajúcimi sa presadzovania práva v kontexte vyšetrovania
trestných činov“ alebo „záujmu, ktorý sa chráni príslušnými právnymi predpismi tretej krajiny, vrátane
záujmu tretej krajiny na zabránení zverejneniu údajov“. Napríklad hoci by sa vzhľadom na možný vplyv
takéhoto rozhodnutia pri tomto posúdení v zásade malo vyžadovať posúdenie založené na dôkazoch
vychádzajúce zo všetkých dostupných informácií, prinajmenšom formulácia („jeho cieľom je“) sa javí
ako nejasná a mala by sa upraviť („má za cieľ“).

EDPB ľutuje, že jediným prípadom, keď by sa uskutočnili konzultácie s orgánmi tretej krajiny a keď by
tieto orgány mohli namietať proti vykonaniu príkazu na predloženie dôkazov, by bol prípad, ak by tento
príslušný súd EÚ rozhodol, že príslušný konflikt existuje, zaslal by všetky prvky ústredným orgánom
v dotknutej tretej krajine a ústredné orgány danej tretej krajiny by vzniesli námietku v rámci krátkych
lehôt maximálne 50 dní (15 dní, s možnosťou predĺženie o 30 dní a poskytnutím ďalších 5 dní po
poslednej možnej upomienke). Vo všetkých ostatných prípadoch by príslušný súd mohol príkaz na
predloženie dôkazov potvrdiť a uložiť poskytovateľovi služieb odmietajúcemu vykonať príkaz peňažnú

34 Pozri článok 48 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.
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pokutu. EDPB sa preto obáva, že príslušné súdy EÚ nebudú mať rozsiahlejšiu povinnosť uskutočniť
konzultácie s príslušnými orgánmi dotknutých tretích krajín s cieľom zabezpečiť, aby sa postupom
systematickejšie zabezpečilo, aby sa zohľadnili argumenty obidvoch strán, a preukázať ešte väčší
rešpekt k právnym predpisom tretích krajín.

Ako sa už zdôraznilo vo vyhlásení WP29 a vyššie, EDPB pripomína, že osobitnú pozornosť je potrebné
venovať tomu, či tretie krajiny prijímajú podobné nástroje, ktoré by mohli ovplyvniť práva dotknutých
osôb a ich právo na súkromie v EÚ, najmä pokiaľ ide o riziko podobných nástrojov, ktoré by boli
v priamom rozpore s právom EÚ v oblasti ochrany údajov.

EDPB ďalej zdôrazňuje, že príslušný súd členského štátu vydávajúceho orgánu ani nemusí byť
príslušným súdom oprávneným presadiť príkaz stanoveným v článku 14 návrhu nariadenia, čím by sa
ešte viac zvýšilo riziko konfliktných postupov a neexistencia vzájomných kontrol v situácii
s konfliktnými právnymi predpismi. To vyplýva zo skutočnosti, že v niektorých prípadoch môžu byť
zapojené tri štáty: štát orgánu vydávajúceho príkaz, tretia krajina poskytovateľa služieb a členský štát,
kde sa nachádza právny zástupca poskytovateľa služieb v EÚ a kde by sa muselo presadiť vykonanie
príkazu. To znamená, že pri uplatňovaní v súčasnosti stanoveného postupu by súd žiadajúceho orgánu
v členskom štáte A mohol vykonať vlastný výklad práva tretej krajiny B poskytovateľa služieb bez toho,
aby si vyžiadal stanovisko orgánov tejto tretej krajiny (kým by proti príkazu namietali), a požiadať súd
iného členského štátu C, aby bez akejkoľvek možnosti podania námietky jeho príkaz presadil.

EDPB okrem toho víta zavedenie osobitných prostriedkov nápravy proti príkazom na predloženie
dôkazov popri prostriedkoch nápravy stanovených vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov
a v smernici o presadzovaní práva. WP29 požadovala takéto záruky už vo svojom predchádzajúcom
vyhlásení. EDPB však ľutuje, že sa takéto prostriedky nápravy nestanovujú aj proti príkazom na
uchovanie dôkazov, keďže aj tieto príkazy môžu viesť k obmedzeniam základných práv jednotlivcov,
ktorých údaje sa uchovávajú. Príkazy na uchovanie dôkazov môžu v skutočnosti viesť k tomu, že sa
údaje uchovávajú dlhšie, než by sa uchovávali podľa pravidiel ochrany osobných údajov. Príkaz na
uchovanie dôkazov preto sám osebe vedie k obmedzeniu základných práv dotknutej osoby, ktorého
odôvodnenie podlieha preskúmaniu a osobitným prostriedkom nápravy, najmä v prípadoch, keď sa
príkaz na uchovanie dôkazov s cieľom získať údaje vydá spoločne s príkazom na predloženie dôkazov.
Ako odporúča WP 29 vo svojom vyhlásení, mali by sa stanoviť právne prostriedky nápravy
prinajmenšom rovnocenné tým, ktoré sú dostupné vo vnútroštátnom prípade.

h) Bezpečnosť prenosov údajov pri reagovaní na príkaz
EDPB konštatuje, že v návrhu nariadenia sa stanovuje len adresovanie príkazov príjemcom v Európskej
únii, a preto sa v ňom nestanovujú žiadne osobitné kanály na prenos údajov medzi adresátmi
a poskytovateľmi služieb usadenými mimo Európskej únie.

Hoci EDPB víta neexistenciu ďalších výnimiek zo všeobecného rámca EÚ pre ochranu údajov,
pripomína, že pri akomkoľvek príkaze zasielanom adresátovi, s ktorým by bol následne spojený prenos
mimo EÚ, by sa musel dodržať právny rámec stanovený vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov.
Obchádzanie právneho rámca justičnej spolupráce, v rámci ktorého sa stanovujú záruky ochrany
údajov, ktoré je potrebné dodržiavať, by nemalo následne viesť k obchádzaniu požiadaviek na prenos
údajov adresátmi príkazov na predloženie alebo uchovanie dôkazov, ktorými sa vyžaduje splnenie
takýchto príkazov.

Ďalej, hoci EDPB víta, že neexistuje ustanovenie ukladajúce povinnosť dešifrovať šifrované údaje35,
znepokojuje ho, že sa v návrhu nariadenia nestanovuje žiadna osobitná požiadavka, aby adresáti

35 Pozri odôvodnenie 19 a stranu 240 posúdenia vplyvu.



20

posúdili pravosť predkladaných údajov, a zdôrazňuje, že takéto posúdenie navyše predstavuje pridanú
hodnotu bežných nástrojov opierajúcich sa o justičnú spoluprácu, a varuje pred zvýšenými rizikom,
ktorému sú v dôsledku neexistencie takéhoto posúdenia vystavené dotknuté osoby.

Závery
Na základe tohto posúdenia by chcel EDPB spoluzákonodarcom adresovať tieto odporúčania:

1. Právnym základom nariadenia by nemal byť článok 82 ods. 1 ZFEÚ.
2. Mala by sa lepšie preukázať potreba nového nástroja v porovnaní s existujúcou smernicou

o EVP a dohodami o vzájomnej právnej pomoci, čo by malo zahŕňať podrobnú analýzu menej
rušivých prostriedkov, pokiaľ ide o základné práva, ako sú napríklad zmeny týchto existujúcich
nástrojov alebo obmedzenie rozsahu pôsobnosti tohto nástroja na príkazy na uchovanie
údajov v kombinácii s inými existujúcimi postupmi na vyžiadanie prístupu k údajom.

3. V nariadení by sa mala stanovovať dlhšia lehota, ktorá by vykonávajúcemu poskytovateľovi
služieb umožňovala zabezpečiť uplatnenie záruk v súvislosti s ochranou základných práv.

4. Zásada obojstrannej trestnosti by sa mala zachovať, najmä ak sa upustí od kritérií umiestnenia
údajov, s cieľom zachovať povinnosť zohľadniť záruky stanovené v obidvoch dotknutých
štátoch (v štáte žiadajúceho orgánu a v štáte, kde je usadený poskytovateľ služieb).

5. Rozsah pôsobnosti nariadenia by sa mal obmedziť na prevádzkovateľov v zmysle všeobecného
nariadenia o ochrane údajov alebo by nariadenie malo obsahovať ustanovenie, v ktorom sa
objasní, že v prípade, keď poskytovateľ služieb, ktorému je adresovaný príkaz, nie je
prevádzkovateľom údajov, ale sprostredkovateľom, musí sprostredkovateľ informovať
prevádzkovateľa.

6. Nariadenie by malo obsahovať záruky týkajúce sa prenosov údajov pre prípad, že by bol
poskytovateľ služieb usadený v tretej krajine bez rozhodnutia o primeranosti v tejto oblasti,
alebo by sa v ňom malo odkazovať na smernicu 2016/680, keďže záruky, ktoré sú v nej
stanovené, budú uplatniteľné.

7. Keďže povinné určenie právneho zástupcu sa líši od všeobecného nariadenia o ochrane údajov,
v nariadení by sa malo spresniť, že právny zástupca určený na základe nariadenia
o elektronických dôkazoch by sa mal odlišovať od právneho zástupcu určeného na základe
článku 3 ods. 2 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

8. Nariadenie by malo obsahovať širšie vymedzenie údajov elektronickej komunikácie s cieľom
zabezpečiť, aby sa príslušné záruky a podmienky prístupu, ktorý sa má poskytnúť, vzťahovali
na iné ako obsahové aj obsahové údaje.

9. V nariadení by sa mali zvýšiť prahové hodnoty na vydávanie príkazov a príkazy budú vydávať
alebo schvaľovať súdy okrem údajov o predplatiteľoch za predpokladu, že sa vymedzenie tejto
kategórie údajov výrazne zúži na veľmi základné informácie umožňujúce len identifikovať
osobu bez možnosti prístupu k akýmkoľvek komunikačným údajom.

10. V nariadení by sa mal prístup k údajom o predplatiteľoch a prístupe obmedziť na dôkladne
vymedzený zoznam trestných činov alebo aspoň na „závažné trestné činy“.

11. Lehota na poskytnutie údajov, najmä v núdzovom prípade, by sa mala v nariadení lepšie
zdôvodniť a možnosť použiť rýchly šesťhodinový postup by mala zahŕňať povinnosť žiadajúcich
orgánov preukázať naliehavosť, ktorá si vyžaduje použitie tohto postupu, a to aj spätne, aby
bolo možné skontrolovať použitie takýchto výnimočných právomocí.

12. Malo by sa upustiť od postupu umožňujúceho predloženie obsahových údajov bez
akéhokoľvek zapojenia príslušných orgánov členského štátu, kde sa dotknutá osoba nachádza.
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13. V nariadení by sa mali zlepšiť záruky uplatňované pri vydávaní európskych príkazov na
uchovanie dôkazov.

14. Nariadenie by malo zahŕňať aspoň minimálnu klasickú výnimku, že ak existujú opodstatnené
dôvody domnievať sa, že presadenie príkazu bude znamenať porušenie základného práva
dotknutej osoby a že vykonávajúci štát si nesplní svoje povinnosti, pokiaľ ide o ochranu
základných práv uznaných v Charte, presadenie príkazu by sa malo odmietnuť.

15. Nariadenie by malo zahŕňať v prípade konfliktu právnych predpisov rozsiahlejšiu povinnosť
uskutočniť konzultácie s orgánmi tretej krajiny, kde je poskytovateľ služieb, od ktorého sa žiada
poskytnutie údajov, usadený, aby sa predišlo subjektívnym výkladom jedného súdu.

16. Platnosť a trvanie príkazov na uchovanie dôkazov by mali byť viac prepojené s príkazmi na
predloženie dôkazov, ktoré ich sprevádzajú.

17. Mala by sa lepšie zaručiť bezpečnosť prenosov údajov.
18. Malo by sa stanoviť overovanie pravosti údajov, najmä v prípadoch, keď by sa mohli poskytnúť

zašifrované údaje.

Za Európsky výbor pre ochranu údajov

predsedníčka

(Andrea Jelinek)


