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Vysvětlivky

* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o správní spolupráci prostřednictvím 
systému pro výměnu informací o vnitřním trhu
(„nařízení o systému IMI“)
(COM(2011)0522 – C7-0225/2011 – 2011/0226(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2011)0522),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu
s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0225/2011),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování EU,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 
7. prosince 20111,

– s ohledem na stanovisko evropského inspektora ochrany údajů ze dne 22. listopadu 20112,

– s ohledem na dopis od pracovní skupiny zřízené podle článku 29 ze dne 13. prosince 
20113, 

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A7-0000/2012),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož
i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3
                                               
1 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
2 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku. 
3 http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/other-
document/files/2011/20111213_letter_imi_en.pdf
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Účelem systému IMI by mělo být lepší 
fungování vnitřního trhu díky zavedení 
účinného, uživatelsky přívětivého nástroje 
pro provádění správní spolupráce mezi 
členskými státy a Komisí, což usnadní 
uplatňování aktů Unie uvedených
v přílohách tohoto nařízení.

(3) Účelem systému IMI by mělo být lepší 
fungování vnitřního trhu díky zavedení 
účinného, uživatelsky přívětivého nástroje 
pro výměnu informací za účelem
provádění správní spolupráce mezi 
členskými státy a Komisí, což usnadní 
uplatňování aktů Unie uvedených v příloze
tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) V zájmu zajištění transparentnosti, 
zejména pro subjekty údajů, by měly být 
akty Unie, pro něž se používá systém IMI, 
uvedeny v příloze I tohoto nařízení. Oblasti 
dalšího možného rozšíření by měly být 
uvedeny v příloze II. Je vhodné určit
v příloze II soubor aktů Unie, u nichž je 
nutné vyhodnotit technickou 
proveditelnost, nákladovou efektivnost, 
uživatelskou přívětivost a celkový dopad 
na systém předtím, než se rozhodne
o používání systému IMI u těchto aktů.

(8) V zájmu zajištění transparentnosti, 
zejména pro subjekty údajů, by měly být 
akty Unie, pro něž se používá systém IMI, 
uvedeny v příloze I tohoto nařízení. 

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Toto nařízení by mělo stanovit 
pravidla pro používání systému IMI pro 
účely správní spolupráce, která se mohou 

(10) Toto nařízení by mělo stanovit 
pravidla pro řízení provozu systému IMI 
pro účely výměny informací souvisejících
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vztahovat mj. na individuální výměnu
informací, oznamovací postupy, výstražné 
mechanismy, ujednání o vzájemné pomoci
a řešení problémů.

s uplatňováním aktů Unie uvedených
v příloze I tohoto nařízení. 

Or. en

Pozměňovací návrh 4
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, není přístupný široké 
veřejnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Výměna informací prostřednictvím 
systému IMI vychází z právního závazku, 
který orgánům členských států ukládá 
povinnost poskytovat si vzájemnou pomoc. 
Pro zajištění řádného fungování vnitřního 
trhu by v případě informací zaslaných 
příslušným orgánem prostřednictvím 
systému IMI z jiného členského státu 

(13) Výměna informací prostřednictvím 
systému IMI vychází z právního závazku 
orgánů členských států stanoveného
v aktech Unie uvedených v příloze
I tohoto nařízení. Pro zajištění řádného 
fungování vnitřního trhu by v případě 
informací zaslaných příslušným orgánem 
prostřednictvím systému IMI z jiného 
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neměla být zpochybněna jejich hodnota 
jako důkazu ve správním řízení pouze
z toho důvodu, že pochází z jiného 
členského státu, nebo proto, že byly 
zaslány elektronicky, a orgán by
s takovými informacemi měl nakládat 
stejným způsobem jako s obdobnými 
dokumenty pocházejícími z jeho členského 
státu.

členského státu neměla být zpochybněna 
jejich hodnota jako důkazu ve správním 
řízení pouze z toho důvodu, že pochází
z jiného členského státu, nebo proto, že 
byly zaslány elektronicky, a orgán by
s takovými informacemi měl nakládat 
stejným způsobem jako s obdobnými 
dokumenty pocházejícími z jeho členského 
státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Má-li se účinně sledovat 
uplatňování tohoto nařízení, je nutné, aby 
členské státy Komisi pravidelně 
poskytovaly příslušné informace. 

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Komise by měla být zmocněna
k přijímání aktů v přenesené pravomoci
v souladu s článkem 290 Smlouvy
v souvislosti s těmi akty Unie (mj. i akty 
uvedenými v příloze II), jejichž ustanovení
o správní spolupráci a výměně informací 
mohou být prováděna prostřednictvím 
systému IMI,

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Čl. 1 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Předmět nařízení Účel a předmět nařízení

Or. en

Pozměňovací návrh 9
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.

Účelem tohoto nařízení je stanovit pravidla 
pro řízení provozu systému pro výměnu 
informací o vnitřním trhu (dále jen „systém 
IMI“), za účelem výměny informací 
nezbytných při správní spolupráci, včetně 
zpracování osobních údajů, mezi 
příslušnými orgány členských států
a Komisí.

Or. en

Pozměňovací návrh 10
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
I tohoto nařízení, pokud rozhodne o tom, 
že se má systém IMI použít pro nové 
legislativní akty. Tento návrh bude 
vycházet z posouzení dopadu, v němž se 
zohlední technická proveditelnost, 
nákladová efektivnost, uživatelská 
přívětivost, otázky spojené s ochranou 
údajů a celkový dopad na systém.

Or. en
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Pozměňovací návrh 11
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.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 12
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“ („sytém IMI“) se rozumí 
elektronický nástroj, který Evropská 
komise poskytuje k usnadnění výměny 
informací mezi státními správami
v členských státech a Komisí;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
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;

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení
Čl. 6 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Všeobecný účel Obecné povinnosti

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1. Členské státy přijmou veškerá 
nezbytná opatření, aby zajistily účinné 
uplatňování tohoto nařízení příslušnými 
orgány. 

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát jmenuje jednoho 
národního koordinátora IMI, k jehož 
úkolům patří:

1. Každý členský stát jmenuje jednoho 
národního koordinátora IMI, k jehož 
povinnostem patří:

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. d
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) zajišťovat účinné fungování systému, 
včetně včasné a přiměřené odpovědi 
příslušných orgánů na žádosti o správní 
spolupráci.

(d) zajišťovat účinný provoz systému, 
včetně včasné a přiměřené odpovědi 
příslušných orgánů na žádosti o výměnu 
informací.

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1. Příslušné orgány splní své povinnosti 
stanovené tímto nařízením stejným 
způsobem, jakým by postupovaly
v případě, že by jednaly na základě žádosti 
jiného příslušného orgánu v jejich zemi. 

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Při spolupráci prostřednictvím systému 
IMI příslušné orgány zajistí, aby v co 
nejkratší době nebo ve lhůtě stanovené
v příslušném aktu Unie byla uživateli IMI 
poskytnuta přiměřená odpověď v souladu
s postupy správní spolupráce.

1. Při spolupráci prostřednictvím systému 
IMI příslušné orgány zajistí, aby bez 
jakýchkoli prodlev, s ohledem na 
příslušná ustanovení, a ve lhůtě stanovené
v příslušném aktu Unie byla uživateli IMI 
poskytnuta přiměřená odpověď v souladu
s postupy správní spolupráce.

Or. en
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Pozměňovací návrh 20
Návrh nařízení
Článek 9 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise zajistí bezpečnost, dostupnost,
údržbu a rozvoj softwaru a infrastruktury 
IT pro systém IMI. Poskytne 
mnohojazyčný systém, odbornou přípravu 
ve spolupráci s členskými státy a asistenční 
službu, která členským státům poskytne 
pomoc při používání systému IMI.

1. Komise je zodpovědná za provedení 
následujících úkolů:
(a) zajištění bezpečnosti, dostupnosti, 
údržby a rozvoje softwaru a infrastruktury 
IT pro systém IMI. Poskytne především 
překladové funkce, odbornou přípravu ve 
spolupráci s členskými státy a asistenční 
službu, která členským státům poskytne 
pomoc při používání systému IMI.

2. Komise se může podílet na postupech 
správní spolupráce, které se týkají 
zpracování osobních údajů, pokud to 
vyžaduje akt Unie uvedený v příloze I.

(b) zapojení do postupů správní 
spolupráce, které se týkají zpracování 
osobních údajů, pokud to vyžaduje akt 
Unie uvedený v příloze I;

3. Komise provádí registraci národních 
koordinátorů IMI a uděluje jim přístup
k systému IMI.

(c) registrace národních koordinátorů IMI
a uděluje jim přístup k systému IMI;

4. Komise v systému IMI zpracovává 
osobní údaje, pokud je tak stanoveno
v tomto nařízení.

(d) zpracování osobních údajů v systému 
IMI, pokud je tak stanoveno v tomto 
nařízení v souladu s účely stanovenými 
platnými akty Unie uvedenými v příloze I;
(e) sledování uplatňování tohoto nařízení
a následné podávání zpráv v souladu
s článkem 26.

5. Pro účely plnění svých úkolů podle 
tohoto článku a pro sestavování zpráv
a statistik musí mít Komise přístup
k nezbytným informacím, které se týkají 
zpracování údajů prováděného v systému 
IMI.

5. Pro účely plnění svých úkolů podle 
tohoto článku a pro sestavování zpráv
a statistik musí mít Komise přístup
k nezbytným informacím, které se týkají 
zpracování údajů prováděného v systému 
IMI.

Or. en
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Pozměňovací návrh 21
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, které se liší od původního účelu, jak 
jej stanoví postup správní spolupráce, se 
zakazuje, není-li výslovně stanoveno 
legislativními opatřeními přijatými
v souladu s článkem 13 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 
údajů1.
.

_____________
1Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.

Or. en

Pozměňovací návrh 22
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.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 23
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. Takovéto 
žádosti budou přímo předávány 
prostřednictvím systému IMI spolu
s informacemi, kterých se tyto žádosti 
týkají. 

Or. en

Odůvodnění

Má-li se zajistit, aby se s důvěrnými informacemi nakládalo patřičným způsobem, bude
k informaci posílané prostřednictvím systému IMI přiložena žádost o důvěrné zacházení. 

Pozměňovací návrh 24
Návrh nařízení
Článek 12 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Systém IMI je založen na postupech 
správní spolupráce, které pro tento účel 
vypracovává a aktualizuje Komise v úzké 
spolupráci s členskými státy.

Systém IMI je založen na postupech 
správní spolupráce, které pro tento účel 
definuje, vypracovává a aktualizuje 
Komise v úzké spolupráci s členskými 
státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Osobní údaje zpracovávané v systému 
IMI jsou zablokovány nejpozději osmnáct 

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

měsíců po formálním ukončení postupu 
správní spolupráce, pokud v jednotlivých 
případech příslušný orgán výslovně 
nepožádá o zablokování před uplynutím 
uvedené lhůty.

Or. en

Pozměňovací návrh 26
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.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Osobní údaje zablokované podle tohoto 
článku jsou s výjimkou jejich uložení 
zpracovávány pouze jako důkaz o výměně 
informací prostřednictvím systému IMI, 
nebo se souhlasem subjektu údajů.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 28
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Zablokované údaje jsou automaticky 
vymazány po uplynutí pěti let od ukončení 
postupu správní spolupráce.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise pomocí technických prostředků 
zajistí zablokování a vymazání osobních 
údajů a jejich vyhledávání v souladu
s odstavcem 3.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 30
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 na dobu šesti měsíců.
S výjimkou uložení jsou tyto údaje 
zpracovávány pouze jako důkaz o výměně 
informací prostřednictvím systému IMI
a na konci šestiměsíčního období musí být 
vymazány.

Or. en
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Pozměňovací návrh 31
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, v souladu s články 10 a 11 
směrnice 95/46/ES a s vnitrostátními 
právními předpisy, které jsou v souladu
s uvedenou směrnicí.

Or. en

Pozměňovací návrh 32
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 do 60 dnů.

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Osobní údaje zablokované podle čl. 13 vypouští se
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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.

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud subjekt údajů napadne správnost 
či zákonnost údajů zablokovaných podle 
čl. 13 odst. 1, je třeba tuto skutečnost 
zaznamenat a uvést i přesné, opravené 
informace.

3. Pokud subjekt údajů napadne správnost 
či zákonnost údajů zablokovaných podle 
článek 13, je třeba tuto skutečnost 
zaznamenat a uvést i přesné, opravené 
informace.

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Subjekty IMI si mohou v rámci Unie
a ve třetí zemi vyměňovat osobní údaje
v systému IMI v souladu s tímto nařízením, 
pouze pokud jsou splněny tyto podmínky:

1. Subjekty IMI si mohou v rámci Unie
a ve třetí zemi vyměňovat osobní údaje
v systému IMI v souladu s tímto nařízením, 
pouze pokud jsou splněny všechny tyto 
podmínky:

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Návrh nařízení
Článek 23
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výkon přenesené pravomoci vypouští se
1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v článku 4 je svěřena 
Komisi na dobu neurčitou.
2. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně oznámí současně 
Evropskému parlamentu a Radě.
3. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci svěřená Komisi podléhá 
podmínkám stanoveným v článcích 24
a 25.

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Návrh nařízení
Článek 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zrušení přenesení pravomoci vypouští se
1. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v článku 3 
zrušit.
2. Orgán, který zahájil interní postup
s cílem rozhodnout, zda zrušit přenesení 
pravomoci, uvědomí nejpozději jeden 
měsíc před přijetím konečného rozhodnutí 
druhého zákonodárce a Komisi a uvede 
pravomoci, jejichž přenesení by mohlo být 
zrušeno, a důvody tohoto zrušení.
3. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 
přenesení pravomocí v něm blíže 
určených. Rozhodnutí nabývá účinku 
okamžitě nebo k pozdějšímu dni, který
v něm je upřesněn. Nedotýká se platnosti 
již platných aktů v přenesené pravomoci. 
Bude zveřejněno v Úředním věstníku 
Evropské unie.
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Or. en

Pozměňovací návrh 38
Návrh nařízení
Článek 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Námitky proti aktům v přenesené 
pravomoci

vypouští se

1. Evropský parlament nebo Rada mohou 
proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit 
námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne 
oznámení. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o jeden měsíc.
2. Pokud Evropský parlament ani Rada
v této lhůtě námitky proti aktu
v přenesené pravomoci nevysloví nebo 
pokud před uplynutím této lhůty Evropský 
parlament i Rada uvědomí Komisi o svém 
rozhodnutí námitky nevyslovit, vstupuje 
akt v přenesené pravomoci v platnost 
dnem v něm stanoveným.
3. Akt v přenesené pravomoci nevstoupí
v platnost, pokud proti němu Evropský 
parlament nebo Rada vysloví námitky. 
Orgán, který vyslovuje námitky proti aktu
v přenesené pravomoci, je odůvodní.

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Každé tři roky podá Komise evropskému 
inspektoru ochrany údajů zprávu
o aspektech, které se týkají ochrany 
osobních údajů v systému IMI, včetně 
bezpečnosti údajů.

2. Každé tři roky podá Komise evropskému 
inspektoru ochrany údajů zprávu
o aspektech, které se týkají ochrany 
osobních údajů v systému IMI, včetně 
bezpečnosti údajů. Tato zpráva by se měla 
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zaměřit na praktické aspekty uplatňování 
zásad týkajících se ochrany osobních 
údajů. Vnitrostátní orgány dozoru budou 
moci tuto zprávu prostudovat a analyzovat
v souladu s čl. 20 odst. 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Návrh nařízení
Příloha II

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha se vypouští

Or. en
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

I. Návrh Komise

Systém pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI) již funguje od roku 2008 a je členským 
státům poskytován jako bezplatná služba, jejímž cílem je zlepšit výměnu informací v rámci 
vnitřního trhu. Systém se osvědčil jako rychlý a bezpečný způsob přeshraniční výměny 
informací a správní spolupráce a za současné situace je v něm registrováno přes 6 000 orgánů 
ze všech členských států EU a zemí EHP. 

Systém IMI se momentálně využívá k výměně informací v souladu se směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací 
(„směrnice o odborných kvalifikacích“) a se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 o službách na vnitřním trhu („směrnice o službách“), 
ale stále funguje na základě rozhodnutí Komise a doporučení Komise1, v důsledku čehož 
postrádá jediný právní nástroj. Na tuto skutečnost je nahlíženo jako na zásadní překážku 
dalšího rozšiřování systému IMI, který byl vytvořen jako účinný nástroj pro každodenní 
spolupráci různých správních struktur jednotlivých členských států s jejich protějšky v dalších 
členských státech a který představuje vhodný kanál pro výměnu informací v různých jazycích
a zároveň zaručuje větší míru ochrany údajů, než jakou poskytují tradiční komunikační cesty. 

Různá sdělení Komise připravují cestu k budoucímu rozšíření sytému IMI i do jiných oblastí 
práva EU2 a podporují vytvoření „elektronické sítě pro skutečně úzký kontakt evropské 
správy“. Komise proto v srpnu 2011 předložila návrh následujícího nařízení, jehož 
konkrétním cílem je vytvořit jednotný právní rámec pro systém IMI společně se souborem 
pravidel, jež zajistí jeho řádné fungování. Tento postup by měl v budoucnosti umožnit 
rozšíření systému IMI do dalších oblastí evropského práva a stanovit soubor jasných pravidel 
týkajících se jeho fungování a zajištění ochrany údajů při jejich zpracovávání. 

II. Obecný postoj zpravodaje

Zpravodaj vítá návrh Komise, jehož cílem je stanovit soubor společných pravidel pro 
fungování systému IMI. Hladce probíhající přeshraniční výměna informací mezi různými 
orgány členských států je zásadním mezníkem našeho úsilí o dokončení jednotného trhu.
V obou oblastech, v nichž je systém IMI již používán, tedy pro účely směrnice o odborných 
kvalifikacích a směrnice o službách, se osvědčil jako spolehlivý a účinný nástroj a tento návrh 
umožní dále využít celkový potenciál IMI, jež bude jednoznačně prospěšný pro občany i pro 
vnitřní trh. 

Systém IMI je flexibilní nástroj, který je možné přizpůsobit konkrétním požadavkům 
kladeným různými legislativními oblastmi a jeho používání v nové, konsolidované podobě 
                                               
2 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru 
regionů „Na cestě k Aktu o jednotném trhu. Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství. 50 
návrhů pro lepší společnou práci, podnikání a obchod.“ COM(2010) 608 v konečném znění, návrh č. 45, s. 31.
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nejen umožní lepší ochranu údajů, ale zároveň umožní příslušným orgánům komunikovat 
rychleji nebo ve více oblastech politiky. V neposlední řadě umožní systém IMI lepší 
spolupráci mezi orgány na místní úrovni a jejich větší zapojení do jednotného trhu. 

Při vytváření této zprávy zpravodaj zohlednil stanovisko evropského inspektora ochrany 
údajů a politický závazek k lepší správě jednotného trhu a ke strategii pro další rozšiřování 
systému IMI, který při mnoha příležitostech nastínilo předsednictví a Evropská komise. Dále 
bylo zohledněno stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru zpravodaje 
Hernándeze Batallera i stanovisko pracovní skupiny zřízené podle článku 291.

Zpravodaj do návrhu zprávy začlenil poměrně omezený počet pozměňovacích návrhů s cílem 
zvýšit transparentnost a právní jistotu fungování systému IMI. 

a) Rozvoj systému pro výměnu informací o vnitřním trhu a jeho rozšíření do dalších 
oblastí práva Unie

Přestože tento návrh konsoliduje stávající pravidla fungování systému IMI do jednoho 
horizontálního, právně závazného nástroje, je zpravodaj přesvědčen, že jakákoli budoucí 
rozhodnutí o možném rozšíření IMI do dalších oblastí práva EU je vhodné zvážit již v této 
fázi. Evropský parlament již dříve často zdůrazňoval, že je důležité dát systému IMI ucelený 
právní rámec jeho fungování a zpravodaj velmi podporuje návrh Komise. Přesto by zpravodaj 
chtěl vyjádřit své pochybnosti o změnách působnosti prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci. 

Seznam oblastí právních aktů Unie, které jsou v současnosti podporovány systémem IMI, je 
uveden v příloze I. Oblasti možného budoucího rozšíření systému jsou uvedeny v příloze II. 
Zpravodaj se domnívá, že změny působnosti představují zásadní prvek návrhu, a proto 
doporučuje, aby jakákoli budoucí rozšíření působnosti IMI byla předmětem nového návrhu 
nařízení. V důsledku této změny zpravodaj navrhuje vypustit odkaz na akty v přenesené 
pravomoci a v souvislosti s tím i přílohu II. 

Zpravodaj by navíc chtěl zdůraznit skutečnost, která již byla právem zmíněna ve stanovisku 
evropského inspektora ochrany údajů k návrhu Komise, totiž že „v pozdějších fázích 
legislativního procesu může vyvstat myšlenka, že by bylo vhodné systém IMI používat
v rámci konkrétní oblasti politiky a toto použití může být navrženo Parlamentem nebo 
Radou.“2 Takové případy již v minulosti nastaly, například v souvislosti s návrhem týkajícím 
se práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči. V takových případech by bylo třeba vyjasnit 
postup, jelikož návrh Komise předpokládá rozšíření působnosti pouze pomocí aktů
v přenesené pravomoci. 

V neposlední řadě je důležité zmínit, že budoucí rozšíření systému IMI do nových oblastí 
politik by mohlo vyžadovat další změny stávajících funkcí systému – ty by bylo vhodné 
náležitě uplatnit prostřednictvím řádného legislativního postupu.

                                               
1 Stanovisko 01911/07/EN, WP 140.
2 Stanovisko evropského inspektora ochrany údajů, čl. 2.2.1, body 22–24
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b) Zpracování údajů a bezpečnost – uchovávání osobních údajů

Zpravodaj by chtěl zdůraznit, že článek 13 návrhu nařízení zavádí pro osobní údaje 
zpracovávané systémem IMI postup zablokování po uplynutí 18 měsíců od ukončení 
správního postupu a zásadně prodlužuje dobu uchovávání údajů ze šesti měsíců, což je doba 
stanovená rozhodnutím Komise 2008/49/ES týkajícím se provádění systému pro výměnu 
informací o vnitřním trhu (IMI), pokud jde o ochranu osobních údajů, na pět let. Zpravodaj 
vyjadřuje politování nad skutečností, že tato změna byla do návrhu zapracována bez 
hodnocení dopadu a bez dostatečného odůvodnění, proč je takového ustanovení potřeba. 
Komise neposkytla dostačující informace, které by zdůvodnily prodloužení stávající 
šestiměsíční lhůty, a proto nejsou k dispozici podklady, na jejichž základě by bylo možné 
odhadnout, zda toto nové prodloužení bude v souladu s vnitrostátními předpisy o ochraně 
údajů. 

Zpravodaj rovněž lituje skutečnosti, že nebylo poskytnuto žádné detailní odůvodnění týkající 
se uložení zablokovaných údajů a osob, které budou mít povolení k přístupu k údajům
v průběhu jejich pětileté doby uložení, a na jakém základě tak budou moci učinit. Jelikož 
článek 3 návrhu navíc stanoví, že „systém IMI se používá pro výměnu informací mezi 
příslušnými orgány členských států a Komisí nezbytnou k provedení aktů o vnitřním trhu, 
které stanoví správní spolupráci, včetně výměny osobních údajů“, jedná se v případě tohoto 
systému o IT nástroj sloužící k výměně informací. A tak jde zavedení nových funkcí, jako je 
uchovávání údajů a rozšíření doby jejich ukládání na pět let, značně nad rámec původně 
navrhovaného rozsahu působnosti. Zdá se, že by takové ustanovení mohlo vést ke změně 
systému IMI z nástroje, který má sloužit výměně informací mezi členskými státy, na 
databázi1. 

Zpravodaj sdílí stanovisko pracovní skupiny pro ochranu údajů a přeje si zdůraznit, že 
směrnice 95/46/ES o ochraně údajů stanoví, že osobní údaje mohou být uchovávány „po dobu 
ne delší než je nezbytné pro uskutečnění cílů, pro které jsou shromažďovány nebo dále 
zpracovávány“2.

S přihlédnutím k výše uvedeným obavám váš zpravodaj navrhuje zachovat stávající 
šestiměsíční dobu uchovávání, jež byla navržena v rozhodnutí Komise týkajícím se provádění 
systému IMI3 a jež navazuje na stanovisko Komise vyjádřené v důvodové zprávě
k současnému návrhu, totiž že tento návrh k systému IMI „konsoliduje stávající pravidla, 
která upravují systém IMI, do jediného horizontálního právně závazného nástroje“4.

                                               
1 Tyto obavy byly rovněž vyjádřeny ve stanovisku evropského inspektora pro ochranu údajů a v dopise pracovní 
skupiny pro ochranu údajů zřízené podle článku 29, který zaslala komisaři Barnierovi. 
2 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 čl. 6 písm. e)
3 Rozhodnutí Komise 2008/49/ES ze dne 12. prosince 2007 týkající se provádění systému pro výměnu informací 
o vnitřním trhu (IMI), pokud jde o ochranu osobních údajů, článek 4. 
4 Komisí vypracovaný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o správní spolupráci prostřednictvím 
systému pro výměnu informací o vnitřním trhu COM (2011) 522 v konečném znění, str. 4, bod 2 důvodové 
zprávy.
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c) Přístupová práva subjektů a uživatelů IMI – vnější subjekty 

Zpravodaj vítá návrh Komise z hlediska způsobu fungování systému IMI v rámci správ 
členských států, avšak nadále se obává zpřístupnění systému IMI, jenž byl původně navržen 
pro správní orgány členských států, vnějším subjektům. Zpravodaj vyjadřuje politování nad 
skutečností, že do návrhu nebyly zapracovány prvky umožňující posoudit dopad takové 
změny, a proto je nadále znepokojen tím, jak by tento záměr mohl změnit praktickou stránku 
fungování IMI a zejména jaký by byl dopad takové změny na ochranu údajů a bezpečnost, 
pokud se vezme v potaz skutečnost, že původním účelem IMI bylo umožnit výměnu 
informací mezi orgány členských států a nikoli mezi orgány členských států a jednotlivci či 
různými organizacemi. 

Váš zpravodaj je proto přesvědčen, že než bude systém IMI zpřístupněn vnějším subjektům, 
je třeba tuto otázku konkretizovat a vyjasnit. 

III. Závěr

Účelem této zprávy je předložit pozměňovací návrhy, které zpravodaj považuje za nezbytné
k tomu, aby se zvýšila právní jistota návrhu. Zpravodaj si vyhrazuje právo předložit další 
pozměňovací návrhy poté, co podrobněji prozkoumá návrh Komise a uspořádá další 
konzultace, avšak v této fázi je jeho cílem vyvolat plodnou diskusi ve výboru. 


