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NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre občianske slobody, 
spravodlivosť a vnútorné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý 
prijme, tieto návrhy:

A. keďže smernica 95/46/ES o ochrane údajov a smernica 2009/140/ES o telekomunikačnom 
balíku EÚ umožňujú voľný tok osobných údajov v rámci vnútorného trhu,

B. keďže rýchly technologický vývoj priniesol nové výzvy v oblasti ochrany osobných 
údajov v dôsledku nárastu činností uskutočňovaných na internete vrátane elektronického 
obchodu,

1. požaduje, aby sa posilnil rozmer ochrany údajov v rámci vnútorného trhu zjednotením 
právnych predpisov členských štátov a zvýšením právnej istoty, pričom sa treba vyhnúť 
nadmerným obmedzeniam a ďalším organizačným nákladom, a aby sa znížila 
administratívna záťaž, predovšetkým pre MSP;

2. zdôrazňuje, že treba uceleným spôsobom uplatňovať predpisy o ochrane údajov, pričom 
by sa zohľadnil vplyv nových technológií na práva jednotlivcov, a súčasne zabezpečiť 
voľný obeh osobných údajov v záujme uľahčenia hladkého fungovania vnútorného trhu;

3. zdôrazňuje, že sú potrebné činnosti na zvyšovanie informovanosti o ochrane údajov 
s cieľom zabezpečiť, aby sa predpisy týkajúce sa poskytovania súhlasu vykonávali 
jednotne, najmä v internetovom prostredí;

4. požaduje revíziu a zjednodušenie súčasného systému oznamovania porušenia ochrany 
osobných údajov, aby spracovanie údajov všetkými kontrolórmi údajov bolo menej 
ťažkopádne a nákladné;

5. žiada Komisiu, aby preskúmala možnosti prístupu, opravy a vymazania údajov, ako aj 
využitia alternatívneho riešenia sporov v rámci vnútorného trhu;

6. žiada Komisiu, aby vykonala hodnotenie vplyvu samoregulačných iniciatív ako nástroja 
na lepšie presadzovanie predpisov o ochrane údajov.


