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Pozměňovací návrh 41
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Použití některých aktů Unie 
upravujících volný pohyb zboží, osob, 
služeb a kapitálu na vnitřním trhu 
vyžaduje, aby členské státy spolupracovaly
a vyměňovaly si informace navzájem mezi 
sebou i s Komisí. Vzhledem k tomu, že 
praktické prostředky pro takovou výměnu 
informací nejsou v těchto aktech často 
uvedeny, je třeba učinit vhodná praktická 
opatření.

(1) Použití některých aktů Unie 
upravujících volný pohyb zboží, osob, 
služeb a kapitálu na vnitřním trhu 
vyžaduje, aby členské státy účinněji 
spolupracovaly a vyměňovaly si informace 
navzájem mezi sebou i s Komisí. 
Vzhledem k tomu, že praktické prostředky 
pro takovou výměnu informací nejsou
v těchto aktech často uvedeny, je třeba 
učinit vhodná praktická opatření.

Or. el

Pozměňovací návrh 42
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Systém pro výměnu informací
o vnitřním trhu (dále jen „systém IMI“) je 
softwarová aplikace přístupná 
prostřednictvím internetu, kterou vyvinula 
Evropská komise ve spolupráci
s členskými státy, s cílem pomoci 
členským státům při praktickém provádění 
požadavků na výměnu informací 
stanovených v předpisech Unie, a to 
vytvořením centralizovaného 
komunikačního mechanismu, který by 
usnadnil přeshraniční výměnu informací
a vzájemnou pomoc. Systém IMI 
příslušným orgánům zejména umožňuje 
určit jejich partnerský subjekt v jiném 
členském státu, řídit výměnu informací, 
včetně osobních údajů, na základě 

(2) Systém pro výměnu informací
o vnitřním trhu (dále jen „systém IMI“) je 
softwarová aplikace přístupná 
prostřednictvím internetu, kterou vyvinula 
Evropská komise ve spolupráci
s členskými státy, s cílem pomoci 
členským státům při praktickém provádění 
požadavků na výměnu informací 
stanovených v předpisech Unie, a to 
vytvořením centralizovaného 
komunikačního mechanismu, který by 
usnadnil výměnu informací a vzájemnou 
pomoc. Systém IMI příslušným orgánům 
zejména umožňuje určit jejich partnerský 
subjekt v jiném členském státu, řídit 
výměnu informací, včetně osobních údajů, 
na základě jednoduchých a jednotných 
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jednoduchých a jednotných postupů
a překonat jazykové bariéry na základě 
předem definovaných a předem 
přeložených pracovních postupů.

postupů a překonat jazykové bariéry na 
základě předem definovaných a předem 
přeložených pracovních postupů.

Or. el

Pozměňovací návrh 43
Louis Grech

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Přijetím tohoto nařízení je třeba 
podrobněji definovat a vyjasnit správní 
spolupráci mezi členskými státy, s cílem 
zlepšit výměnu informací na vnitřním 
trhu, přičemž je třeba navázat na 
dosažené výsledky a úspěchy rozhodnutí 
Komise ze dne 12. prosince 2007 
týkajícího se provádění systému pro 
výměnu informací o vnitřním trhu (IMI), 
pokud jde o ochranu osobních údajů1

a doporučení Komise ze dne 26. března 
2009 o pokynech k ochraně údajů v rámci 
systému pro výměnu informací o vnitřním 
trhu (IMI)2, na jejichž základě systém
v současnosti funguje. Fungování 
systému IMI by mělo být analyzováno
s ohledem na nedávné zásadní problémy, 
které nastaly v Unie i na celém světě, 
zejména pak problémy spojené se zákony 
na ochranu osobních údajů, v oblasti 
soukromí na internetu a bezpečnosti
a základních práv a svobod jednotlivců.
_____________
1 Úř. věst. L 13, 16.1.2008, s. 18.
2 Úř. věst. L 100, 18.4.2009, s. 12.

Or. en
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Pozměňovací návrh 44
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Členské státy a Komise by měly 
zajistit, aby subjekty IMI měly k dispozici 
dostatek prostředků na dosažení účinné
a dobře fungující správní spolupráce 
prostřednictvím systému IMI. 

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Constance Le Grip, Raffaele Baldassarre

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Ačkoliv je systém IMI v podstatě 
komunikačním nástrojem pro orgány 
veřejné správy, který není přístupný široké 
veřejnosti, je možné, že bude nutné 
vyvinout technické prostředky, které by 
vnějším subjektům, jako jsou například 
občané, podniky a organizace, umožnily 
komunikovat s příslušnými orgány za 
účelem poskytnutí informací a získávání 
dat, nebo by jim umožnily vykonávat jejich 
práva jako subjekty údajů. Tyto technické 
prostředky by měly zahrnovat vhodná 
ochranná opatření pro ochranu údajů.

(12) Ačkoliv je systém IMI v podstatě 
komunikačním nástrojem pro orgány 
veřejné správy, který není přístupný široké 
veřejnosti, je možné, že bude nutné 
vyvinout technické prostředky, které by 
vnějším subjektům, jako jsou například 
občané, podniky a organizace, umožnily 
komunikovat s příslušnými orgány za 
účelem poskytnutí informací a získávání 
dat, nebo by jim umožnily vykonávat jejich 
práva jako subjekty údajů. Tyto technické 
prostředky by měly zahrnovat vhodná 
ochranná opatření pro ochranu údajů. Pro 
zajištění vysoké míry bezpečnosti by se 
mělo každé takové veřejné rozhraní 
vytvořit tak, aby bylo technicky oddělené 
od aplikace IMI, ke které by měli mít 
přístup pouze její uživatelé.

Or. en
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Pozměňovací návrh 46
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Ačkoliv je systém IMI v podstatě 
komunikačním nástrojem pro orgány 
veřejné správy, který není přístupný široké 
veřejnosti, je možné, že bude nutné 
vyvinout technické prostředky, které by 
vnějším subjektům, jako jsou například 
občané, podniky a organizace, umožnily 
komunikovat s příslušnými orgány za 
účelem poskytnutí informací a získávání 
dat, nebo by jim umožnily vykonávat jejich 
práva jako subjekty údajů. Tyto technické 
prostředky by měly zahrnovat vhodná 
ochranná opatření pro ochranu údajů.

(12) Ačkoliv je systém IMI v podstatě 
komunikačním nástrojem pro orgány 
veřejné správy, který není přístupný široké 
veřejnosti, je možné, že bude nutné 
vyvinout technické prostředky, které by 
vnějším subjektům, jako jsou například 
občané, podniky a organizace, umožnily 
komunikovat s příslušnými orgány za 
účelem poskytnutí informací a získávání 
dat, nebo by jim umožnily vykonávat jejich 
práva jako subjekty údajů. Tyto technické 
prostředky by měly zahrnovat vhodná 
ochranná opatření pro ochranu údajů. Pro 
komunikaci vnějších subjektů
s příslušnými orgány prostřednictvím 
systému IMI je třeba každé veřejné 
rozhraní vytvořit tak, aby bylo zcela 
odděleno od aplikace IMI, ke které by 
měli mít přístup pouze její uživatelé.

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Heide Rühle

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Evropský inspektor ochrany údajů by 
měl sledovat a zajišťovat uplatňování 
ustanovení tohoto nařízení, včetně 
příslušných ustanovení o bezpečnosti 
údajů.

(16) Evropský inspektor ochrany údajů by 
měl sledovat a zajišťovat uplatňování 
ustanovení tohoto nařízení, mimo jiné 
udržování kontaktů s vnitrostátními 
orgány pro ochranu údajů, včetně 
příslušných ustanovení o bezpečnosti 
údajů.
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Pozměňovací návrh 48
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Constance Le Grip, Raffaele Baldassarre

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Komise by měla podle potřeby 
provádět technické kontroly a zátěžové 
testy s cílem zvýšit důvěru ve funkčnost 
systému IMI a rozšířit jeho užívání napříč 
Unií.

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) Mělo by být možné do systému IMI 
začlenit protějšky subjektů IMI ze třetích 
zemí pod podmínkou, že mezi Unií
a dotčenou třetí zemí či dotčenými třetími 
zeměmi byla uzavřena mezinárodní 
dohoda, a pod podmínkou, že bylo 
zjištěno, že dotčená třetí země či dotčené 
třetí země poskytují dostatečnou ochranu 
osobních údajů v míře odpovídající 
požadavkům stanoveným směrnicí 
95/46/ES. 

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Louis Grech
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Návrh nařízení
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví pravidla pro 
používání systému pro výměnu informací
o vnitřním trhu (dále jen „systém IMI“) při 
správní spolupráci, včetně zpracování 
osobních údajů, mezi příslušnými orgány 
členských států a Komisí.

Toto nařízení stanoví pravidla pro 
používání systému pro výměnu informací
o vnitřním trhu (dále jen „systém IMI“) při 
správní spolupráci, včetně zpracování 
osobních údajů, mezi příslušnými orgány 
členských států a Komisí. Je třeba zaručit, 
že veškeré osobní údaje a informace, které 
budou sdílet příslušné orgány, budou 
shromažďovány, zpracovávány
a využívány výhradně pro odůvodněné 
účely v souladu s pravidly pro ochranu 
osobních údajů. Nadále je bez výjimky 
třeba zavést všechna příslušná ochranná 
opatření, která zabrání zneužití systému.

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Othmar Karas

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Pro účely správní spolupráce spadající 
do působnosti tohoto nařízení je používání 
systému IMI závazné.

Or. de

Pozměňovací návrh 52
Heide Rühle

Návrh nařízení
Čl. 4 – název
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vývoj systému IMI Rozšiřování systému IMI

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Heide Rühle

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise může rozhodnout, že u aktů 
uvedených v příloze II tohoto nařízení lze 
použít systém IMI, přičemž se bere
v úvahu technická proveditelnost, 
nákladová efektivnost, uživatelská 
přívětivost a celkový dopad na systém.
V takových případech je Komise 
oprávněna zahrnout tyto akty do přílohy
I postupem podle článku 23.

1. Komise může provést pilotní projekty
s cílem vyhodnotit, zda by systém IMI byl 
účinným nástrojem na uplatňování 
opatření týkajících se správní spolupráce
v oblasti dalších aktů o vnitřním trhu, 
které dosud nejsou uvedeny v příloze.
Komise rozhodne o tom, které akty
o vnitřním trhu budou součástí pilotního 
projektu, a o postupech v rámci tohoto 
projektu.

1a. Před rozšířením IMI na nové oblasti
a / nebo na další akty o vnitřním trhu 
dosud neuvedené v příloze provede 
Komise celková posouzení rizik a dopadů
v oblasti ochrany údajů.
1b. Komise předloží Evropskému 
parlamentu a Radě vyhodnocené výsledky
pilotního projektu a posouzení dopadů
a rizik a ve vhodných případech přiloží 
legislativní návrh na změnu přílohy za 
účelem rozšíření působnosti systému IMI
i na příslušné akty v oblasti vnitřního 
trhu.

Or. en

Odůvodnění

Nový článek 25a se vztahuje na prováděcí akty.
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Pozměňovací návrh 54
Adam Bielan

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise může rozhodnout, že u aktů 
uvedených v příloze II tohoto nařízení lze 
použít systém IMI, přičemž se bere
v úvahu technická proveditelnost, 
nákladová efektivnost, uživatelská 
přívětivost a celkový dopad na systém.
V takových případech je Komise 
oprávněna zahrnout tyto akty do přílohy
I postupem podle článku 23.

1. Komise může navrhnout změnu přílohy 
tohoto nařízení, pokud rozhodne o tom, že 
se má systém IMI použít pro nové 
legislativní akty Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Adam Bielan

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Než předloží návrh uvedený v odstavci 
1 může Komise provést pilotní projekty
s cílem vyhodnotit, zda by systém IMI byl 
účinným nástrojem k provádění opatření 
pro správní spolupráci v oblasti dalších 
aktů o vnitřním trhu, které dosud nejsou 
uvedeny v příloze.

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Adam Bielan
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Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Jakýkoli návrh Komise o změně 
přílohy s cílem rozšířit sytém IMI se 
zakládá na posouzení dopadů. Toto 
posouzení dopadů uvede následující:
(a) technická proveditelnost, zejména
s ohledem na možnost opětovného využití 
stávajících systémových funkcí;
(b) nákladová efektivnost včetně 
předpokládaných nákladů na nutné 
umístění systému, jeho údržbu a rozvoj;
(c) dopad rozšíření systému IMI na 
dodržování požadavků na ochranu 
osobních údajů;
(d) definice zásadní oblasti působnosti, 
kterou má systému IMI pokrývat, aby bylo 
možné poskytovat účinnější přeshraniční 
veřejnou službu;
(e) podrobné specifikace rozvoje 
informačních technologií nezbytných
k tomu, aby bylo zaručen rozsah 
fungování IMI;
(f) skutečná potřeba poskytovat 
překladovou funkci;
(g) používání systému IMI vstřícné
k uživatelům.

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Heide Rühle

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
může předcházet zkušební fáze (pilotní 

vypouští se
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projekt) omezeného trvání, do níž je 
zapojeno několik členských států nebo 
všechny členské státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Morten Løkkegaard

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Přijetí aktu v přenesené pravomoci
může předcházet zkušební fáze (pilotní 
projekt) omezeného trvání, do níž je 
zapojeno několik členských států nebo 
všechny členské státy.

2. Komise může provést pilotní projekty
s cílem vyhodnotit, zda by systém IMI byl 
užitečný pro správní spolupráci v oblasti 
dalších aktů o vnitřním trhu, které dosud 
nejsou uvedeny v příloze I.

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Constance Le Grip, Raffaele Baldassarre

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
může předcházet zkušební fáze (pilotní 
projekt) omezeného trvání, do níž je 
zapojeno několik členských států nebo 
všechny členské státy.

2. Komise může provést zkušební fáze 
(pilotní projekty) omezeného trvání,
s cílem vyhodnotit, zda je proveditelné 
rozšíření systému IMI na další akty
o vnitřním trhu, které dosud nejsou 
uvedeny v příloze. Komise předloží 
výsledky pilotních projektů Evropskému 
parlamentu a Radě a ve vhodných 
případech přiloží legislativní návrh na 
změnu přílohy za účelem rozšíření 
systému IMI.

Or. en
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Pozměňovací návrh 60
Morten Løkkegaard

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pokud Komise dojedná provedení 
pilotního projektu, předloží jej
k vyhodnocení Evropskému parlamentu.

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Morten Løkkegaard

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) „systémem pro výměnu informací
o vnitřním trhu“ („sytém IMI“) se rozumí 
elektronický nástroj, který Evropská 
komise poskytuje k usnadnění správní 
spolupráce mezi státními správami
v členských státech a Komisí;

(a) „systémem pro výměnu informací
o vnitřním trhu“ („systém IMI“) se rozumí 
elektronický nástroj, který Evropská 
komise poskytuje k usnadnění správní 
spolupráce mezi příslušnými orgány nebo 
mezi příslušnými orgány a Komisí;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Adam Bielan

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) „systémem pro výměnu informací
o vnitřním trhu“ („sytém IMI“) se rozumí 
elektronický nástroj, který Evropská 

(a) „systémem pro výměnu informací
o vnitřním trhu“ („systém IMI“) se rozumí 
elektronický nástroj, který Evropská 
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komise poskytuje k usnadnění správní
spolupráce mezi státními správami
v členských státech a Komisí;

komise poskytuje k usnadnění výměny 
informací nezbytných pro správní
spolupráci mezi státními správami
v členských státech a Komisí;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Rolandas Paksas

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ha) „údaji systému IMI“ se rozumí 
ekonomické a profesní údaje, které se 
vztahují k vykonávání ekonomických
a profesních činností na vnitřním trhu
a které se vyměňují prostřednictvím 
systému IMI.

Or. lt

Pozměňovací návrh 64
Morten Løkkegaard

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(i) „vnějšími subjekty“ se rozumí fyzické 
nebo právnické osoby jiné než uživatelé 
IMI, které mohou systém IMI používat za 
použití technických prostředků a v souladu 
se specifickým předem stanoveným 
pracovním postupem zavedeným pro tento 
účel;

(i) „vnějšími subjekty“ se rozumí fyzické 
nebo právnické osoby jiné než uživatelé 
IMI, které mohou se systémem IMI 
interagovat prostřednictvím technických 
prostředků a v souladu se specifickým 
předem stanoveným pracovním postupem 
zavedeným pro tento účel;

Or. en
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Pozměňovací návrh 65
Heide Rühle

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – písm. j a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ja) „formálním ukončením“ se rozumí 
ukončení případu tehdy, kdy již posloužil 
svému primárnímu účelu. Takové 
ukončení vyžaduje aktivní účast uživatele 
IMI a jeho souhlas s tím, že jakýkoli 
uživatel IMI může případ ukončit.

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Heide Rühle

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy ve spolupráci s Komisí
jmenují koordinátory IMI a příslušné 
orgány i oblasti vnitřního trhu, za které 
odpovídají.

2. Členské státy jmenují koordinátory IMI
a příslušné orgány i oblasti vnitřního trhu, 
za které odpovídají. Komise v tomto 
procesu může hrát poradní úlohu.

Or. de

Pozměňovací návrh 67
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy ve spolupráci s Komisí
jmenují koordinátory IMI a příslušné 
orgány i oblasti vnitřního trhu, za které 
odpovídají.

2. Členské státy jmenují koordinátory IMI
a příslušné orgány i oblasti vnitřního trhu, 
za které odpovídají. Komise v tomto 
procesu může hrát poradní úlohu.
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Or. de

Odůvodnění

Je třeba vypustit slovní spojení „ve spolupráci s Komisí“. Taková spolupráce by narušovala 
správní nezávislost členských států. Právo určit příslušné orgány a jejich pravomoci by mělo 
být vyhrazeno pro správní orgány členských států, jelikož nejlépe znají vnitrostátní, 
regionální a místní správní struktury. Komise by v tomto procesu neměla hrát jinou než 
poradní úlohu.

Pozměňovací návrh 68
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Používání osobních údajů, které jsou 
zpracovány v systému IMI, pro zvláštní 
účely způsobem neslučitelným s původním 
účelem se zakazuje, není-li výslovně 
stanoveno zákonem.

5. Používání osobních údajů, které jsou 
zpracovány v systému IMI, pro zvláštní 
účely způsobem neslučitelným s původním 
účelem se zakazuje, není-li výslovně 
stanoveno právními předpisy členských 
států.

Or. de el

Pozměňovací návrh 69
Morten Løkkegaard

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Vnější subjekty smějí používat systém
IMI s technickými prostředky 
poskytnutými pro tento účel, pokud je to 
nezbytné k usnadnění správní spolupráce 
mezi příslušnými orgány v členských 
státech, nebo aby mohly vykonávat svá 
práva jako subjekty údajů, nebo pokud je 
tak stanoveno aktem Unie.

7. Vnější subjekty mohou interagovat 
prostřednictvím systému IMI
s technickými prostředky poskytnutými pro 
tento účel, pokud je to nezbytné
k usnadnění správní spolupráce mezi 
příslušnými orgány v členských státech, 
nebo aby mohly vykonávat svá práva jako 
subjekty údajů, nebo pokud je tak 
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stanoveno aktem Unie. Vnější subjekty 
mají přístup výlučně k veřejnému 
rozhraní a ke svým vlastním osobním 
údajům.   

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Constance Le Grip, Raffaele Baldassarre

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Vnější subjekty smějí používat systém 
IMI s technickými prostředky 
poskytnutými pro tento účel, pokud je to 
nezbytné k usnadnění správní spolupráce 
mezi příslušnými orgány v členských 
státech, nebo aby mohly vykonávat svá 
práva jako subjekty údajů, nebo pokud je 
tak stanoveno aktem Unie.

7. Vnější subjekty smějí používat systém 
IMI s technickými prostředky 
poskytnutými pro tento účel, pokud je to 
nezbytné k usnadnění správní spolupráce 
mezi příslušnými orgány v členských 
státech, nebo aby mohly vykonávat svá 
práva jako subjekty údajů, nebo pokud je 
tak stanoveno aktem Unie. Vnější subjekty 
mají přístup pouze k veřejnému rozhraní, 
které je od aplikace IMI technicky 
odděleno a jež subjektu neposkytuje 
přístup k výměně osobních údajů mezi 
příslušnými orgány.     

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Vnější subjekty smějí používat systém 
IMI s technickými prostředky 
poskytnutými pro tento účel, pokud je to 
nezbytné k usnadnění správní spolupráce 
mezi příslušnými orgány v členských 

7. Vnější subjekty smějí používat systém 
IMI s technickými prostředky 
poskytnutými pro tento účel, pokud je to 
nezbytné k usnadnění správní spolupráce 
mezi příslušnými orgány v členských 
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státech, nebo aby mohly vykonávat svá 
práva jako subjekty údajů, nebo pokud je 
tak stanoveno aktem Unie.

státech, nebo aby mohly vykonávat svá 
práva jako subjekty údajů, nebo pokud je 
tak stanoveno aktem Unie. Používání 
systému IMI vnější subjekty neopravňuje
k přístupu k osobním údajům občanů.

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Othmar Karas

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Vnější subjekty smějí používat systém 
IMI s technickými prostředky 
poskytnutými pro tento účel, pokud je to 
nezbytné k usnadnění správní spolupráce 
mezi příslušnými orgány v členských 
státech, nebo aby mohly vykonávat svá 
práva jako subjekty údajů, nebo pokud je 
tak stanoveno aktem Unie.

7. Vnější subjekty smějí používat systém 
IMI s technickými prostředky 
poskytnutými pro tento účel, pokud je to 
nezbytné k usnadnění správní spolupráce 
mezi příslušnými orgány v členských 
státech, nebo aby mohly vykonávat svá 
práva jako subjekty údajů, nebo pokud je 
tak stanoveno aktem Unie. Přístup 
vnějších subjektů k síti SOLVIT je plně 
zachován.

Or. de

Pozměňovací návrh 73
Anna Maria Corazza Bildt, Constance Le Grip, Raffaele Baldassarre

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Subjekty IMI zajistí, aby uživatelé IMI 
spadající pod jejich kontrolu respektovali 
žádosti od jiných subjektů IMI o zachování 
důvěrnosti informací vyměňovaných 
prostřednictvím systému IMI.

2. Subjekty IMI zajistí, aby uživatelé IMI 
spadající pod jejich kontrolu respektovali 
žádosti od jiných subjektů IMI o zachování 
důvěrnosti informací vyměňovaných 
prostřednictvím systému IMI.

Or. en
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Pozměňovací návrh 74
Morten Løkkegaard

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Osobní údaje zpracovávané v systému 
IMI jsou zablokovány nejpozději osmnáct 
měsíců po formálním ukončení postupu 
správní spolupráce, pokud v jednotlivých 
případech příslušný orgán výslovně 
nepožádá o zablokování před uplynutím 
uvedené lhůty.

1. Osobní údaje zpracovávané v systému 
IMI jsou zablokovány nejpozději osmnáct 
měsíců po formálním ukončení postupu 
správní spolupráce, pokud v jednotlivých 
případech příslušný akt upravující vnitřní 
trh nebo příslušný orgán výslovně 
nepožádá o zablokování před uplynutím 
uvedené lhůty.

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Osobní údaje zpracovávané v systému 
IMI jsou zablokovány nejpozději osmnáct 
měsíců po formálním ukončení postupu 
správní spolupráce, pokud v jednotlivých 
případech příslušný orgán výslovně 
nepožádá o zablokování před uplynutím 
uvedené lhůty.

1. Osobní údaje zpracovávané v systému 
IMI jsou automaticky vymazány
nejpozději osmnáct měsíců po formálním 
ukončení postupu správní spolupráce, 
pokud v jednotlivých případech příslušný 
orgán výslovně nepožádá o zablokování či 
vymazání před uplynutím uvedené lhůty,
je-li tato žádost odůvodněna.

Or. el
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Pozměňovací návrh 76
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Osobní údaje zpracovávané v systému
IMI jsou zablokovány nejpozději osmnáct
měsíců po formálním ukončení postupu 
správní spolupráce, pokud v jednotlivých 
případech příslušný orgán výslovně 
nepožádá o zablokování před uplynutím 
uvedené lhůty.

1. Osobní údaje zpracovávané v IMI jsou
v systému zablokovány v délce nejvýše
osmnácti měsíců po formálním ukončení 
postupu správní spolupráce, o tomto 
zablokování se rozhodne v jednotlivých 
případech na žádost příslušného orgánu, 
nebo na základě příslušného aktu Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud je v postupu správní spolupráce
v systému IMI stanoveno úložiště 
informací pro účely jejich budoucího 
použití subjekty IMI, mohou být osobní 
údaje uložené v těchto úložištích 
zpracovávány po dobu nezbytnou pro tyto 
účely, a to buď se souhlasem subjektu 
údajů, nebo je-li to nutné pro dodržení aktu 
Unie.

2. Pokud je v postupu správní spolupráce
v systému IMI stanoveno úložiště 
informací pro účely jejich budoucího 
použití subjekty IMI, mohou být osobní 
údaje uložené v těchto úložištích 
zpracovávány po dobu nezbytnou pro tyto 
účely, a to buď se souhlasem subjektu 
údajů, nebo je-li to nutné pro dodržení aktu 
Unie. Uchovávání osobních údajů 
uložených v databázi je prováděno
v souladu s předpisy o ochraně údajů 
stanovenými právními předpisy Unie, 
zejména v článku 6 odst. 1 písm. e) 
směrnice 95/46/ES a článku 4 odst. 1 
písm. e) nařízení 45/2001.

Or. en
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Pozměňovací návrh 78
Heide Rühle

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Jestliže byl případ neaktivní po dobu 
šesti měsíců, nebo nebyl po uplynutí 
šestiměsíční doby formálně ukončen, 
uživatelé a subjekty systému IMI obdrží 
automatické oznámení o jeho deaktivaci. 
Pokud zůstává případ i nadále neaktivní 
či pokud příslušný orgán neučiní do 
třiceti dnů jiné oznámení, údaje týkající se 
tohoto případu se zablokují.    

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud fyzická osoba přestane být 
uživatelem IMI, jsou její osobní údaje 
pomocí technických prostředků 
zablokovány na dobu pěti let. S výjimkou 
uložení jsou tyto údaje zpracovávány 
pouze jako důkaz o výměně informací 
prostřednictvím systému IMI a na konci 
pětiletého období musí být vymazány.

3. Pokud fyzická osoba přestane být 
uživatelem IMI, jsou její osobní údaje 
pomocí technických prostředků 
zablokovány nejvýše na dobu pěti let, 
pokud příslušný orgán výslovně požádá
o zablokování údajů a žádost řádně 
odůvodní. S výjimkou uložení jsou tyto 
údaje zpracovávány pouze jako důkaz
o výměně informací prostřednictvím 
systému IMI a na konci pětiletého období 
musí být vymazány.

Or. el

Pozměňovací návrh 80
Heide Rühle
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Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zpracování zvláštních kategorií údajů 
uvedených v čl. 8 odst. 1 směrnice 
95/46/ES a čl. 10 odst. 1 nařízení (ES) č. 
45/2001 prostřednictvím systému IMI je 
možné pouze na základě konkrétního 
důvodu uvedeného v čl. 8 odst. 2 uvedené 
směrnice a čl. 10 odst. 2 uvedeného 
nařízení a za použití příslušných záruk 
zajišťujících práva jednotlivců, jejichž 
osobní údaje jsou zpracovány.

1. Zpracování zvláštních kategorií údajů 
uvedených v čl. 8 odst. 1 směrnice 
95/46/ES a čl. 10 odst. 1 nařízení (ES) 
č. 45/2001 prostřednictvím systému IMI je 
možné pouze na základě konkrétního 
právního předpisu anebo se souhlasem 
subjektu údajů a za použití příslušných 
záruk zajišťujících práva jednotlivců, 
jejichž osobní údaje jsou zpracovány.

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Heide Rühle

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Jestliže se do složky subjektu doplňují 
údaje citlivé povahy uvedené v odstavci 1, 
příslušný orgán členského státu, jenž tyto 
údaje vkládá, o tom subjekt údajů zpraví. 
Tyto informace zahrnují i případné 
opravné prostředky a kontaktní údaje 
osoby, na níž je možné se v této souvislosti 
obrátit.     
Pokud se prokáže, že jsou tyto údaje 
citlivé povahy nesprávné, nepřesné či že 
již nejsou nadále relevantní, tyto údaje se 
vymažou do třiceti dnů od rozhodnutí 
nebo oznámení příslušného orgánu, a to
v závislosti na tom, co se uskuteční dříve.    

Or. en
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Pozměňovací návrh 82
Morten Løkkegaard

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Při zpracování osobních údajů podle 
tohoto nařízení je třeba dodržet pravidla
pro ochranu údajů přijatá Komisí podle 
článku 22 nařízení (ES) č. 45/2001.

1. Komise zajistí, aby osobní údaje 
zpracovávané v systému IMI byly
v souladu s pravidly pro ochranu údajů 
přijatými Komisí podle článku 22 nařízení 
(ES) č. 45/2001.

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Heide Rühle

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Subjekty IMI zajistí, že subjekty údajů 
jsou informovány o zpracování svých 
osobních údajů v systému IMI a že mají 
přístup k oznámení o ochraně osobních 
údajů uvádějící jejich práva a jak je 
vykonávat, v souladu s články 10 a 11 
směrnice 1995/46/ES a s vnitrostátními 
právními předpisy, které jsou v souladu
s uvedenou směrnicí.

1. Subjekty IMI, které jsou v kontaktu se 
subjekty údajů, zajistí, že subjekty údajů 
jsou informovány o zpracování svých 
osobních údajů v systému IMI a že mají 
přístup k oznámení o ochraně osobních 
údajů uvádějící jejich práva a jak je 
vykonávat, včetně informací o kontaktní 
osobě za celou dobu aktivace jejích údajů
v systému IMI a příslušných kontaktních 
údajů, v souladu s články 10 a 11 směrnice 
1995/46/ES a s vnitrostátními právními 
předpisy, které jsou v souladu s uvedenou 
směrnicí.

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Christel Schaldemose
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Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Subjekty IMI zajistí, že subjekty údajů 
jsou informovány o zpracování svých 
osobních údajů v systému IMI a že mají 
přístup k oznámení o ochraně osobních 
údajů uvádějící jejich práva a jak je 
vykonávat, v souladu s články 10 a 11 
směrnice 1995/46/ES a s vnitrostátními 
právními předpisy, které jsou v souladu
s uvedenou směrnicí.

1. Subjekty IMI zajistí, že subjekty údajů 
jsou informovány o zpracování svých 
osobních údajů v systému IMI do 30 dnů
a že mají přístup k oznámení o ochraně 
osobních údajů uvádějící jejich práva a jak 
je vykonávat, v souladu s články 10 a 11 
směrnice 1995/46/ES a s vnitrostátními 
právními předpisy, které jsou v souladu
s uvedenou směrnicí.

Or. en

Odůvodnění

Prioritou je, aby se subjekty IMI zavázaly informovat subjekty údajů co nejdříve, nehledě na 
různá uplatňování článku 10 a 11 směrnice 1995/46/ES v členských státech.

Pozměňovací návrh 85
Heide Rühle

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Údaje předložené IMI subjekty údajů 
se využívají pouze k účelům, k nimž byly 
poskytnuty. Rozšíření používání daných 
údajů na nové oblasti či pracovní postupy 
vyžaduje rovněž souhlas dotyčného 
subjektu.

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Heide Rühle

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2 – písm. c a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ca) druhy postupů správní spolupráce, 
všechny funkce IMI a kategorie údajů, 
které mohou být v systému IMI 
zpracovávány.

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Morten Løkkegaard

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Subjekty IMI zajistí, aby subjekt údajů 
mohl účinně uplatňovat právo na přístup
k údajům, které se ho týkají, a právo na 
opravu nepřesných či neúplných údajů
a vymazání neoprávněně zpracovávaných 
údajů, v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy. Opravu a vymazání provádí 
odpovědný subjekt IMI do 60 dnů.

1. Subjekty IMI zajistí, aby subjekt údajů 
mohl účinně uplatňovat právo na přístup
k údajům v systému IMI, které se ho 
týkají, a právo na opravu nepřesných či 
neúplných údajů a vymazání neoprávněně 
zpracovávaných údajů, v souladu
s vnitrostátními právními předpisy. Opravu
a vymazání provádí odpovědný subjekt 
IMI v co nejkratší lhůtě a nejpozději do 30
dnů od obdržení žádosti subjektu údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Raffaele Baldassarre

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Subjekty IMI zajistí, aby subjekt údajů 
mohl účinně uplatňovat právo na přístup
k údajům, které se ho týkají, a právo na 
opravu nepřesných či neúplných údajů
a vymazání neoprávněně zpracovávaných 

1. Subjekty IMI zajistí, aby subjekt údajů 
mohl účinně uplatňovat právo na přístup
k údajům, které se ho týkají, a právo na 
opravu nepřesných či neúplných údajů
a vymazání neoprávněně zpracovávaných 
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údajů, v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy. Opravu a vymazání provádí 
odpovědný subjekt IMI do 60 dnů.

údajů, v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy. Opravu a vymazání provádí 
odpovědný subjekt IMI v co nejkratší 
lhůtě a nejpozději do 30 dnů.

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Subjekty IMI zajistí, aby subjekt údajů 
mohl účinně uplatňovat právo na přístup
k údajům, které se ho týkají, a právo na 
opravu nepřesných či neúplných údajů
a vymazání neoprávněně zpracovávaných 
údajů, v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy. Opravu a vymazání provádí 
odpovědný subjekt IMI do 60 dnů.

1. Subjekty IMI zajistí, aby subjekt údajů 
mohl účinně uplatňovat právo na přístup
k údajům, které se ho týkají, a právo na 
opravu nepřesných či neúplných údajů
a vymazání neoprávněně zpracovávaných 
údajů, v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy. Opravu a vymazání provádí 
odpovědný subjekt IMI v co nejkratší 
lhůtě a nejpozději po uplynutí 30 dnů.

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Osobní údaje zablokované podle čl. 13 
odst. 1 nesmí být opraveny nebo 
vymazány, pokud nelze jednoznačně 
prokázat, že taková oprava či vymazání 
jsou nezbytné pro ochranu práv subjektu 
údajů a nesníží jejich hodnotu jako důkazu
o výměně informací prostřednictvím 
systému IMI.

2. Osobní údaje zablokované podle čl. 13 
odst. 1 nesmí být opraveny nebo 
vymazány, nepožádá-li příslušný orgán 
výslovně, aby údaje nebyly vymazány, 
nýbrž zablokovány, a svoji žádost 
odůvodní, pokud nelze jednoznačně 
prokázat, že taková oprava či vymazání 
jsou nezbytné pro ochranu práv subjektu 
údajů a nesníží jejich hodnotu jako důkazu
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o výměně informací prostřednictvím 
systému IMI.

Or. el

Pozměňovací návrh 91
Heide Rühle

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Vnitřní kontrolní mechanismy Komise 
zahrnují hodnocení ochrany osobních 
údajů, včetně analýzy bezpečnostních 
rizik, na jejímž základě se přijme politika 
ochrany údajů (včetně bezpečnostního 
plánu), a pravidelný přezkum a audit.   

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Heide Rühle

Návrh nařízení
Příloha I – bod 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Doporučení Komise ze dne 7. prosince 
2001 o zásadách využívání sítě SOLVIT –
sítě pro řešení problémů vnitřního trhu: 
kapitoly I a II1

1 Úř. věst. L 331, 15.12.2001, s. 79.

Or. en


