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NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro občanské svobody, 
spravedlnost a vnitřní věci jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto 
návrhy:

A. vzhledem k tomu, že směrnice 95/46/ES o ochraně osobních údajů a směrnice 
2009/140/ES o telekomunikačním balíčku EU umožňují volný tok osobních údajů v rámci 
vnitřního trhu, 

B. vzhledem k tomu, že rychlý technologický vývoj přinesl nové výzvy v oblasti ochrany 
osobních údajů v důsledku nárůstu činností, které se provádějí on-line, a to včetně 
elektronického obchodu;

1. vyzývá k tomu, aby byla otázka ochrany údajů  v rámci vnitřního trhu posílena 
sjednocením legislativy členských států a zvýšením právní jistoty, přičemž by nemělo 
docházet k přehnaným omezením a dalším organizačním nákladům, a aby byla snížena 
administrativní zátěž, zejména pro MSP; 

2. zdůrazňuje, že je třeba, aby byly koherentně uplatňovány předpisy v oblasti ochrany 
údajů, přičemž by se měl zohledňovat dopad nových technologií na práva jednotlivců
a zajistit volný oběh osobních údajů, což usnadní hladké fungování vnitřního trhu;

3. zdůrazňuje, že je třeba posílit činnosti v oblasti zvyšování informovanosti o ochraně údajů
s cílem zajistit, aby pravidla pro poskytnutí souhlasu byla uplatňována jednotným 
způsobem, zejména v on-line prostředí;

4. vyzývá k tomu, aby byl stávající systém pro oznamování porušení ochrany osobních údajů 
revidován a zjednodušen s cílem ulehčit a zlevnit zpracovávání ze strany všech kontrolorů
v oblasti údajů;

5. vyzývá Komisi, aby posoudila modality přístupu, opravy a vymazání údajů a také 
možnost využití alternativního řešení sporů v rámci vnitřního trhu;

6. vyzývá Komisi, aby vypracovala posouzení dopadu samoregulačních iniciativ jako 
nástrojů pro lepší prosazování předpisů v oblasti ochrany osobních údajů. 


