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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

Tento návrh stanoví vytvoření programu pro řešení interoperability pro evropské orgány 

veřejné správy, podniky a občany (ISA2), který bude vítaným pokračovatelem a zlepšením 

předchozích programů (IDA, IDABC, ISA). S výbory ITRE a IMCO bylo dohodnuto, že 

výhradní odpovědnost za otázky týkající se ochrany údajů a základních práv bude mít 

v souladu s přílohou VI jednacího řádu výbor LIBE. 

Ačkoli ne všechna řešení interoperability, která budou výsledkem činnosti ISA2, budou 

zahrnovat zpracování osobních údajů, některá řešení se bez nich určitě neobejdou. 

Navrhovatel proto považuje za důležité vložit zvláštní odkazy na acquis Unie v oblasti 

ochrany osobních údajů, neboť současný návrh Evropské komise tuto skutečnost nepokrývá 

dostatečně. 

Pozměňovací návrhy předložené navrhovatelem zavádějí zvláštní odkazy na acquis Unie v 

oblasti ochrany osobních údajů, zejména na směrnici 95/46/ES a nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 s cílem zajistit dodržování práv fyzických osob v 

situacích, kdy činnosti, jež spadají do působnosti ISA2, zahrnují zpracovávání osobních údajů. 

Mimo to jsou obecné zásady, na jejichž základě jsou uskutečňovány činnosti programu ISA2, 

doplněny o zásadu ochrany údajů již od návrhu. Toto opatření zajistí, že požadavky 

na ochranu údajů budou zohledňovány již ve fázi vývoje řešení interoperability, které 

vyžaduje zpracovávání osobních údajů. Podobné odkazy se vkládají rovněž do fáze 

provádění, monitorování a hodnocení programu, aby se zajistilo, že ochraně osobních údajů 

bude věnována náležitá pozornost i v těchto fázích. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum 

a energetiku jako příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy: 

 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (3a) Interoperabilita by měla v souvislosti 

s ochranou údajů a intenzivnější 

přeshraniční spoluprací odhalit významný 

potenciál pro účinnější fungování 

veřejných služeb členských států, který – 

bude-li využíván v maximální míře – by 

mohl přispět k dosažení cílů evropského 
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semestru. 

 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 19 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(19) Nahlížení na interoperabilitu jen z 

hlediska jednoho odvětví je spojeno 

s rizikem, že přijetí různých či 

neslučitelných řešení na vnitrostátních 

nebo odvětvových úrovních povede k 

vytvoření nových elektronických překážek, 

které budou bránit řádnému fungování 

vnitřního trhu a s ním spojené svobodě 

pohybu, a oslabí otevřenost a 

konkurenceschopnost trhů a poskytování 

služeb obecného zájmu občanům a 

podnikům. Ke zmírnění tohoto rizika by 

členské státy a Unie měly zintenzivnit 

společné úsilí, aby zabránily roztříštění 

trhu, zajistily přeshraniční nebo 

meziresortní interoperabilitu při provádění 

právních předpisů a současně snížily 

administrativní zátěž a náklady, 

prosazovaly společně dohodnutá řešení 

v oblasti IKT a zajistily náležité řízení. 

(19) Nahlížení na interoperabilitu jen z 

hlediska jednoho odvětví je spojeno 

s rizikem, že přijetí různých či 

neslučitelných řešení na vnitrostátních 

nebo odvětvových úrovních povede k 

vytvoření nových elektronických překážek, 

které budou bránit řádnému fungování 

vnitřního trhu a s ním spojené svobodě 

pohybu, a oslabí otevřenost a 

konkurenceschopnost trhů a poskytování 

služeb obecného zájmu občanům a 

podnikům. Ke zmírnění tohoto rizika by 

členské státy a Unie měly zintenzivnit 

společné úsilí, aby zabránily roztříštění 

trhu, zajistily přeshraniční nebo 

meziresortní interoperabilitu při provádění 

právních předpisů a současně snížily 

administrativní zátěž a náklady, 

prosazovaly společně dohodnutá řešení 

v oblasti IKT a zajistily náležité řízení. 

Program ISA2 by měl taktéž zahrnovat 

bezpečnost údajů a jejich ukládání 

do cloudu. 

 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 33 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (33a) Zásady a ustanovení stanovená 

v právních předpisech Unie o ochraně 

soukromí a fyzických osob v souvislosti se 
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zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů, zejména směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 

95/46/ES1a a nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 45/20011b, by 

se měla vztahovat na řešení vypracovaná, 

stanovená a prováděná v rámci programu 

ISA2, která vyžadují zpracovávání 

osobních údajů. 

 ______________________ 

 1a Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 

o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 

23.11.1995, s. 31). 

 1b Nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 

18. prosince 2000 o ochraně fyzických 

osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů orgány a institucemi 

Společenství a o volném pohybu těchto 

údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1). 

 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 3 – odst. 1 – písm. g 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

g) posuzování, aktualizaci a prosazování 

stávajících společných specifikací a norem 

a vývoj, vytváření a prosazování nových 

společných specifikací a norem pomocí 

normalizačních platforem Unie a případně 

ve spolupráci s evropskými nebo 

mezinárodními normalizačními 

organizacemi; v. buď: 

g) posuzování, aktualizaci a prosazování 

stávajících společných specifikací a norem 

a vývoj, vytváření a prosazování nových 

společných specifikací a norem pomocí 

normalizačních platforem Unie a případně 

ve spolupráci s evropskými nebo 

mezinárodními normalizačními 

organizacemi, a to se zřetelem 

k bezpečnému předávání, zpracovávání 

a uchovávání údajů; v. buď: 
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Pozměňovací návrh  5 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 3 – odst. 1 – písm. h a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ha) ulehčení přínosného a praktického 

opětovného používání údajů podniky 

a občany v souladu s použitelným právem, 

např. právem upravujícím ochranu údajů. 

 

 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 4 – písm. b – odrážka 4 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

– bezpečnost a soukromí, – bezpečnost, dodržování soukromí 

a vysoká míra ochrany údajů; 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 4 – písm. b – odrážka 4 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 – standardní nastavení ochrany soukromí 

a ochrana soukromí již ve stádiu návrhu;  

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 6 – odst. 4 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Vytváření či zdokonalování řešení 4. Vytváření či zdokonalování řešení 
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interoperability případně vychází ze sdílení 

zkušeností a z výměny a prosazování 

osvědčených postupů nebo při něm k 

tomuto sdílení, výměně a prosazování 

dochází. Podporuje se sdílení zkušeností 

a osvědčených postupů mezi všemi 

zúčastněnými stranami a příslušné veřejné 

konzultace. 

interoperability případně vychází ze sdílení 

zkušeností a z výměny a prosazování 

osvědčených postupů nebo při něm k 

tomuto sdílení, výměně a prosazování 

dochází. To zahrnuje náležité zohlednění 

dopadu řešení interoperability 

na soukromí a ochranu údajů. Podporuje 

se sdílení zkušeností a osvědčených 

postupů mezi všemi zúčastněnými stranami 

a příslušné veřejné konzultace. 

 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 6 – odst. 11 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 11. Je-li to vhodné a možné, předchází 

akcím a řešením interoperability 

vyžadujícím zpracování osobních údajů 

posouzení dopadu na ochranu údajů. 

 

 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 11 – odst. 3 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. Součástí průběžného a závěrečného 

hodnocení programu ISA2 je analýza 

toho, zda všechny příslušné činnosti 

a řešení interoperability vyžadující 

zpracování osobních údajů jsou v souladu 

s právními předpisy Unie o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů. 
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Pozměňovací návrh  11 

Návrh rozhodnutí 

Článek 13 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 13a 

 Ochrana údajů 

 Řešení vypracovaná, stanovená 

a prováděná v rámci programu ISA2, 

včetně veškerých forem spolupráce se 

třetími zeměmi a mezinárodními 

organizacemi, jež vyžadují zpracovávání 

osobních údajů, musí být v náležitém 

souladu s právními předpisy Unie 

o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů. 
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