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PR_COD_COD_1am

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu aktu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Európskeho parlamentu je 
zmenený a doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva
označuje príslušným oddeleniam tie časti návrhu aktu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo 
vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto 
typu musia byť schválené príslušnými oddeleniami.

V záhlaví každého pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu týkajúceho sa 
platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, sa v treťom riadku uvádza 
platný akt a vo štvrtom riadku príslušné ustanovenie tohto aktu. Časti 
prevzaté z ustanovenia platného aktu, ktoré chce Európsky parlament zmeniť 
a doplniť, ktoré sa však návrhom aktu nezmenili, sa označujú tučným 
písmom. Prípadné vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú 
takto: [...].
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. xxx o administratívnej 
spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu („nariadenie 
o IMI“)
(COM(2011)0522  – C7-0225/2011 – 2011/0226(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM (2011)0522),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v 
súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7–0225/2011),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 7.
decembra 20111,

– so zreteľom na stanovisko európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov z 
22. novembra 20112,

– so zreteľom na list pracovnej skupiny podľa článku 29 z 13. decembra 20113,

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A7-0000/2012),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh 
alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

                                               
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
2 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.  
3 http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/other-
document/files/2011/20111213_letter_imi_en.pdf. 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Účelom IMI by malo byť zlepšiť 
fungovanie vnútorného trhu poskytnutím 
účinného, používateľsky ústretového 
nástroja na administratívnu spoluprácu 
medzi členskými štátmi a Komisiou, čím sa 
uľahčí uplatňovanie právnych aktov Únie 
ustanovených v prílohách k tomuto 
nariadeniu.

(3) Účelom IMI by malo byť zlepšiť 
fungovanie vnútorného trhu poskytnutím 
účinného, používateľsky ústretového 
nástroja na výmenu informácií, pokiaľ ide 
o administratívnu spoluprácu medzi 
členskými štátmi a Komisiou, čím sa 
uľahčí uplatňovanie právnych aktov Únie 
ustanovených v prílohe k tomuto 
nariadeniu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) S cieľom zaistiť transparentnosť, a to 
najmä pre dotknuté osoby, by právne akty 
Únie, pre ktoré sa IMI má používať, mali 
byť vymenované v prílohe I k tomuto 
nariadeniu. Oblasti možného ďalšieho 
rozširovania by mali byť uvedené 
v prílohe II. V prílohe II je vhodné uviesť 
súbor tých právnych aktov Únie, pri 
ktorých je potrebné vyhodnotiť technickú 
realizovateľnosť, nákladovú efektívnosť, 
ústretovosť pri používaní a celkový vplyv 
na systém pred tým, ako sa rozhodne 
o používaní IMI pri takýchto aktoch.

(8) S cieľom zaistiť transparentnosť, a to 
najmä pre dotknuté osoby, by právne akty 
Únie, pre ktoré sa IMI má používať, mali 
byť vymenované v prílohe I k tomuto 
nariadeniu. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) V tomto nariadení by sa mali (10) V tomto nariadení by sa mali 



PR\889393SK.doc 7/26 PE480.576v01-00

SK

ustanoviť pravidlá používania IMI na 
účely administratívnej spolupráce, ktorá 
môže zahŕňať okrem iného výmenu 
informácií medzi dvoma subjektmi („one-
to-one“), oznamovacie postupy, 
mechanizmy varovania, opatrenia 
vzájomnej pomoci a riešenie problémov.

ustanoviť pravidlá prevádzky IMI na účely 
výmeny informácií, ktorá súvisí s 
uplatňovaním aktov Únie vymenovaných 
v prílohe I k tomuto nariadeniu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Aj keď IMI je v svojej podstate 
komunikačným nástrojom pre verejné 
orgány a ako taký nie je otvorený pre 
všeobecnú verejnosť, môže byť potrebné 
vypracovať technické prostriedky, ktoré 
by umožňovali externým aktérom, ako 
napr. občanom, podnikom a 
organizáciám, aby interagovali 
s príslušnými orgánmi s cieľom 
poskytovať a získavať informácie alebo 
uplatňovať si práva ako dotknuté osoby.
Takéto technické prostriedky by mali 
zahŕňať vhodné záruky na ochranu 
údajov.

(12) Aj keď IMI je v svojej podstate 
komunikačným nástrojom pre verejné 
orgány, nie je otvorený pre verejnosť.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Výmena informácií prostredníctvom 
IMI vyplýva zo zákonnej povinnosti 
orgánov členských štátov poskytovať si 
vzájomne pomoc. Aby sa zaistilo náležité 
fungovanie vnútorného trhu, informácie 

(13) Výmena informácií prostredníctvom 
IMI vyplýva zo zákonnej povinnosti 
orgánov členských štátov, ktorá je 
stanovená v aktoch Únie vymenovaných v 
prílohe I k tomuto nariadeniu.  Aby sa 
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prijaté príslušným orgánom 
prostredníctvom IMI z iného členského 
štátu by nemali byť zbavené svojej 
dôkaznej hodnoty v administratívnom 
konaní iba na základe toho, že pochádzajú 
z iného členského štátu alebo že boli 
získané elektronickou cestou, pričom tento 
orgán by s nimi mal nakladať rovnako ako 
s podobnými dokumentmi pochádzajúcimi 
z jeho členského štátu.

zaistilo náležité fungovanie vnútorného 
trhu, informácie prijaté príslušným 
orgánom prostredníctvom IMI z iného 
členského štátu by nemali byť zbavené
svojej dôkaznej hodnoty 
v administratívnom konaní iba na základe 
toho, že pochádzajú z iného členského 
štátu alebo že boli získané elektronickou 
cestou, pričom tento orgán by s nimi mal 
nakladať rovnako ako s podobnými 
dokumentmi pochádzajúcimi z jeho 
členského štátu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16a) Účinné monitorovanie uplatňovania 
tohto nariadenia si vyžaduje pravidelné 
poskytovanie príslušných informácií 
členskými štátmi Komisii.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) Komisia by mala byť splnomocnená 
prijímať delegované akty v súlade 
s článkom 290 zmluvy s ohľadom na 
právne akty Únie, medzi tými, ktoré sú 
uvedené v prílohe II, pri ktorých 
ustanovenia o administratívnej spolupráci 
a výmene informácií môžu byť 
implementované prostredníctvom IMI.

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Článok 1 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Predmet úpravy Účel a predmet úpravy

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Článok 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Týmto nariadením sa ustanovujú pravidlá 
používania informačného systému o 
vnútornom trhu (ďalej len „IMI“) na 
administratívnu spoluprácu, vrátane 
spracovania osobných údajov, medzi 
príslušnými orgánmi v členských štátoch 
a Komisiou.

Cieľom tohto nariadenia je stanoviť 
pravidlá prevádzky informačného systému 
o vnútornom trhu (ďalej len „IMI“) na 
výmenu informácií, pokiaľ ide o 
administratívnu spoluprácu vrátane 
spracovania osobných údajov, medzi 
príslušnými orgánmi v členských štátoch 
a Komisiou.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. S ohľadom na technickú 
realizovateľnosť, nákladovú efektívnosť, 
ústretovosť pri používaní a celkový vplyv 
na systém môže Komisia rozhodnúť, že 
IMI sa bude používať pre právne akty 
uvedené v prílohe II k tomuto nariadeniu.
V takýchto prípadoch je Komisia 
splnomocnená zahrnúť tieto právne akty 
do prílohy I po uplatnení postupu, ktorý je 

1. Komisia môže navrhnúť zmenu a 
doplnenie prílohy I k tomuto nariadeniu, 
ak rozhodne, že IMI sa má používať v 
prípade nových právnych aktov. Tento 
návrh musí vychádzať z hodnotenia 
vplyvu a prihliadať na technickú 
realizovateľnosť, nákladovú efektívnosť, 
ústretovosť pri používaní, otázky ochrany 
údajov a celkový vplyv na systém.
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uvedený v článku 23.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Prijatiu delegovaného aktu môže 
predchádzať testovacia fáza (pilotný 
projekt) v obmedzenom trvaní, ktorá 
zahŕňa niektoré alebo všetky členské štáty.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) „Informačný systém o vnútornom trhu“ 
(IMI) je elektronický nástroj, ktorý 
poskytuje Európska komisia na uľahčenie 
administratívnej spolupráce medzi 
štátnymi správami a Komisiou;

(a) „Informačný systém o vnútornom trhu“ 
(IMI) je elektronický nástroj, ktorý 
poskytuje Európska komisia na uľahčenie 
výmeny informácií medzi štátnymi 
správami a Komisiou;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 – písmeno i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(i) „vonkajší aktéri“ sú fyzické alebo 
právnické osoby iné ako používatelia IMI, 
ktoré môžu používať IMI prostredníctvom 
technických prostriedkov a v súlade so 
špecifickými vopred vymedzenými 

vypúšťa sa
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pracovnými postupmi na tento účel;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Návrh nariadenia
Článok 6 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Všeobecný účel Všeobecné povinnosti

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

-1. Členské štáty prijmú potrebné 
opatrenia na zabezpečenie účinného 
uplatňovania tohto nariadenia 
príslušnými orgánmi.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Každý členský štát vymenuje jedného 
vnútroštátneho koordinátora IMI, ktorého 
úlohy zahŕňajú:

1. Každý členský štát vymenuje jedného 
vnútroštátneho koordinátora IMI, ktorého 
povinnosti zahŕňajú:

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(d) zabezpečovanie efektívneho 
fungovania systému vrátane včasných 
a adekvátnych reakcií príslušných orgánov 
na žiadosti o administratívnu spoluprácu.

(d) zabezpečovanie efektívnej prevádzky
systému vrátane včasnej a adekvátnej 
reakcie príslušných orgánov na žiadosti 
o výmenu informácií.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

-1. Príslušné orgány si plnia povinnosti 
vyplývajúce z tohto nariadenia rovnako, 
ako keby reagovali na žiadosť iného 
príslušného orgánu vo vlastnej krajine.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Pri spolupráci prostredníctvom IMI 
príslušné orgány zabezpečia, aby 
adekvátna reakcia bola poskytnutá v čo 
najkratšom čase alebo v lehote stanovenej 
v príslušnom právnom akte Únie, konajúc 
prostredníctvom používateľov IMI v 
súlade s postupmi administratívnej 
spolupráce.

1. Pri spolupráci prostredníctvom IMI 
príslušné orgány zabezpečia, aby
používatelia IMI reagovali bezodkladne 
na základe ustanovení príslušného 
právneho aktu Únie a v lehote, ktorá je v 
ňom stanovená, v súlade s postupmi 
administratívnej spolupráce.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Návrh nariadenia
Článok 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisia zaisťuje bezpečnosť, 
dostupnosť, údržbu a vývoj softvéru 
a infraštruktúry IT pre IMI. Poskytuje 
viacjazyčný systém, školenia v spolupráci 
s členskými štátmi a služby helpdesku 
s cieľom pomôcť členským štátom pri 
používaní IMI.

1. Komisia je zodpovedná za vykonávanie
týchto úloh:
(a) zaistenie bezpečnosti, dostupnosti, 
údržby a vývoja softvéru a infraštruktúry 
IT pre IMI. Zabezpečuje najmä funkčné 
prvky v súvislosti s prekladom, odbornú 
prípravu v spolupráci s členskými štátmi 
a služby helpdesku na pomoc členským 
štátom pri používaní IMI;

2. Komisia sa môže zúčastňovať na 
postupoch administratívnej spolupráce, 
ktoré zahŕňajú spracovanie osobných 
údajov, ak si to vyžaduje právny akt Únie 
uvedený v prílohe I.

(b) účasť na postupoch administratívnej 
spolupráce, ktoré zahŕňajú spracovanie 
osobných údajov, ak si to vyžaduje právny 
akt Únie uvedený v prílohe I;

3. Komisia zaregistruje vnútroštátnych 
koordinátorov IMI a poskytne im prístup 
do IMI.

(c) registrovanie vnútroštátnych 
koordinátorov IMI a poskytnutie prístupu 
do IMI;

4. Komisia vykonáva operácie 
spracovania osobných údajov v IMI, ak sa 
tak ustanovuje v tomto nariadení.

(d) spracovanie osobných údajov v 
systéme IMI, ak to stanovuje toto
nariadenie v súlade s cieľmi stanovenými
platnými aktmi Únie uvedenými v prílohe
I;
(e) monitorovanie uplatňovania tohto 
nariadenia a následné podávanie správ v
súlade s článkom 26.

5. Na účely vykonávania svojich úloh 
podľa tohto článku a na vypracúvanie 
správ a štatistických ukazovateľov má 
Komisia prístup k nevyhnutným 
informáciám týkajúcim sa operácií 
spracovania, ktoré sa vykonávajú v IMI.

5. Na účely vykonávania svojich úloh 
podľa tohto článku a na vypracúvanie 
správ a štatistických ukazovateľov má 
Komisia prístup k nevyhnutným 
informáciám týkajúcim sa operácií 
spracovania, ktoré sa vykonávajú v IMI.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Používanie osobných údajov 
spracúvaných prostredníctvom IMI na 
osobitný účel spôsobom nezlučiteľným 
s pôvodným účelom je zakázané, pokiaľ 
sa to výslovne neustanovuje v zákone.

5. Používanie osobných údajov 
spracúvaných prostredníctvom IMI na iný
účel ako pôvodný účel, ako ho stanovuje 
postup administratívnej spolupráce, sa
zakazuje, ak to výslovne nestanovujú
legislatívne opatrenia prijaté v súlade s
článkom 13 smernice Európskeho
parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra
1995 o ochrane fyzických osôb pri 
spracovaní osobných údajov a voľnom 
pohybe týchto údajov1.
.

_____________
1Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. Vonkajší aktéri môžu používať IMI 
pomocou technických prostriedkov 
poskytnutých na tento účel, ak je to 
nevyhnutné na uľahčenie 
administratívnej spolupráce medzi 
príslušnými orgánmi v členských štátoch, 
alebo s cieľom uplatniť si svoje práva ako 
dotknuté osoby, alebo ak sa to inak 
ustanovuje v právnom akte Únie.

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Orgány IMI zabezpečujú, aby žiadosti 
iných orgánov IMI o dôverné 
zaobchádzanie s informáciami 
vymieňanými prostredníctvom IMI spĺňali 
používatelia IMI, ktorí fungujú v rámci ich
zodpovednosti.

2. Orgány IMI zabezpečujú, aby 
používatelia IMI, ktorí im podliehajú, 
rešpektovali žiadosti iných orgánov IMI 
o dôverné zaobchádzanie s informáciami 
vymieňanými prostredníctvom IMI. Takéto
žiadosti sa priamo postupujú
prostredníctvom systému IMI spolu s
informáciami, ktorých sa tieto žiadosti
týkajú.

Or. en

Odôvodnenie

Ak sa má zabezpečiť, aby sa s dôvernými informáciami zaobchádzalo patričným spôsobom, k
informáciám posielaným prostredníctvom systému IMI sa priloží žiadosť o zabezpečenie 
dôvernosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Návrh nariadenia
Článok 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

IMI je založený na postupoch 
administratívnej spolupráce, ktoré na tento 
účel vyvinula a aktualizuje Komisia 
v úzkej spolupráci s členskými štátmi.

IMI je založený na postupoch 
administratívnej spolupráce, ktoré na tento 
účel vymedzila, vyvinula a aktualizuje 
Komisia v úzkej spolupráci s členskými 
štátmi.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Osobné údaje spracúvané v IMI sa 1. Osobné údaje spracúvané v IMI sa 
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zablokujú najneskôr osemnásť mesiacov 
po formálnom ukončení postupu 
administratívnej spolupráce, pokiaľ 
príslušný orgán v konkrétnom prípade 
výslovne nepožiada o takéto zablokovanie 
pred uplynutím tohto obdobia.

zablokujú najneskôr šesť mesiacov po 
formálnom ukončení postupu 
administratívnej spolupráce, pokiaľ 
príslušný orgán v konkrétnom prípade 
výslovne nepožiada o takéto zablokovanie 
pred uplynutím tohto obdobia.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Ak sa postupom administratívnej 
spolupráce v IMI vytvorí databáza 
informácií pre budúce potreby orgánov 
IMI, osobné údaje obsiahnuté v takejto 
databáze sa môžu spracúvať tak dlho, ako 
je to potrebné na tento účel, a to buď so 
súhlasom dotknutej osoby, alebo ak je to 
nevyhnutné na splnenie ustanovení 
právneho aktu Únie.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Osobné údaje zablokované podľa tohto 
článku sa s výnimkou ich archivácie môžu 
spracúvať iba na účely dokladovania 
výmeny informácií prostredníctvom IMI, 
alebo so súhlasom dotknutej osoby.

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Zablokované údaje sa automaticky 
vymažú päť rokov po tom, ako bol 
ukončený postup administratívnej 
spolupráce.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Komisia technickými prostriedkami 
zabezpečí zablokovanie a vymazanie 
osobných údajov a ich opätovné získanie 
v súlade s odsekom 3.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Keď fyzická osoba prestane byť 
používateľom IMI, jej osobné údaje sa 
zablokujú technickými prostriedkami na 
obdobie piatich rokov. S výnimkou ich 
archivácie sa spracúvajú iba na účely 
dokladovania výmeny informácií 
prostredníctvom IMI a na konci 
päťročného obdobia sa vymažú.

3. Keď fyzická osoba prestane byť 
používateľom IMI, jej osobné údaje sa 
zablokujú technickými prostriedkami na 
obdobie šiestich mesiacov. S výnimkou ich 
archivácie sa spracúvajú iba na účely 
dokladovania výmeny informácií 
prostredníctvom IMI a na konci 
šesťmesačného obdobia sa vymažú.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Orgány IMI zabezpečia, aby dotknuté 
osoby boli informované o spracovaní ich 
osobných údajov v IMI a aby mali prístup 
k vyhláseniu o dôvernosti údajov, v ktorom 
budú vysvetlené ich práva a spôsob, ako 
ich uplatniť, v súlade s článkami 10 alebo 
11 smernice 95/46/ES a vnútroštátnymi 
právnymi predpismi, ktoré sú v súlade 
s touto smernicou.

1. Orgány IMI, ktoré sú v kontakte s 
príslušnými osobami, zabezpečia, aby 
dotknuté osoby boli informované 
o spracovaní ich osobných údajov v IMI 
a aby mali prístup k vyhláseniu o 
dôvernosti údajov, v ktorom budú 
vysvetlené ich práva a spôsob, ako ich 
uplatniť, v súlade s článkami 10 alebo 11 
smernice 95/46/ES a vnútroštátnymi 
právnymi predpismi, ktoré sú v súlade 
s touto smernicou.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Orgány IMI zaistia, aby dotknutá osoba 
mohla účinne uplatňovať právo prístupu k 
údajom týkajúcim sa tejto osoby a právo 
nechať nepresné alebo neúplné údaje 
opraviť a nezákonné spracúvané údaje 
vymazať v súlade s vnútroštátnymi 
právnymi predpismi. Opravu a vymazanie 
uskutoční do 60 dní zodpovedný orgán 
IMI.

1. Orgány IMI zaistia, aby dotknutá osoba 
mohla účinne uplatňovať právo prístupu k 
údajom, ktoré sa jej týkajú, a právo na 
opravu nepresných alebo neúplných údajov 
a vymazanie nezákonne spracúvaných 
údajov v súlade s vnútroštátnymi právnymi 
predpismi. Opravu a vymazanie uskutoční 
čo najskôr, najneskôr však do 60 dní,
zodpovedný orgán IMI.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Osobné údaje zablokované podľa 
článku 13 ods. 1 sa neopravujú 
ani nemažú, pokiaľ sa nedá jasne 
preukázať, že takáto oprava alebo 
vymazanie je nevyhnutné na ochranu 
práv dotknutej osoby a neznižuje sa ním 
ich hodnota ako dôkazu výmeny 
informácií prostredníctvom IMI.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Ak je presnosť alebo zákonnosť údajov 
zablokovaných podľa článku 13 ods. 1
spochybnená dotknutou osobou, táto 
skutočnosť sa zaznamená spolu so 
správnymi, opravenými informáciami.

3. Ak je presnosť alebo zákonnosť údajov 
zablokovaných podľa článku 13 
spochybnená dotknutou osobou, táto 
skutočnosť sa zaznamená spolu so 
správnymi, opravenými informáciami.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Osobné údaje sa podľa tohto nariadenia 
môžu vymieňať v IMI medzi orgánmi IMI 
v rámci Únie a v tretej krajine iba vtedy, ak 
sú splnené tieto podmienky:

1. Osobné údaje sa podľa tohto nariadenia 
môžu vymieňať v IMI medzi orgánmi IMI 
v rámci Únie a v tretej krajine iba vtedy, ak 
sú splnené všetky tieto podmienky:

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Návrh nariadenia
Článok 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Vykonávanie delegovania právomocí vypúšťa sa
1. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 4 sa prenesie na 
Komisiu na neurčitý čas.
2. Komisia ihneď po prijatí delegovaného 
právneho aktu o tom súčasne informuje 
Európsky parlament a Radu.
3. Právomoc prijímať delegované právne 
akty udelená Komisii podlieha 
podmienkam stanoveným v článkoch 24 a 
25.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Návrh nariadenia
Článok 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Odvolanie delegovania právomocí vypúšťa sa
1. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 3 môže odvolať Európsky 
parlament alebo Rada.
2. Inštitúcia, ktorá začala vnútorný postup 
s cieľom rozhodnúť, či delegovanie 
právomoci zrušiť, o tom informuje 
druhého zákonodarcu a Komisiu 
najneskôr jeden mesiac pred prijatím 
konečného rozhodnutia, pričom uvedie 
delegované právomoci, ktoré by sa mali 
zrušiť, ako aj príslušné dôvody tohto 
zrušenia.
3. Rozhodnutím o zrušení sa ukončuje 
delegovanie právomocí uvedených 
v danom rozhodnutí. Rozhodnutie 
nadobúda účinnosť okamžite alebo k 
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neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nemá vplyv na platnosť už 
účinných delegovaných aktov. Uverejní sa 
v Úradnom vestníku Európskej únie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
Návrh nariadenia
Článok 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Námietky voči delegovaným aktom vypúšťa sa
1. Európsky parlament a Rada môžu voči 
delegovanému aktu vzniesť námietky v 
lehote dvoch mesiacov odo dňa 
oznámenia. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o jeden mesiac.
2. Ak do konca tejto lehoty Európsky 
parlament ani Rada nevznesú námietky 
voči delegovanému aktu, alebo ak pred 
týmto dátumom Európsky parlament aj 
Rada informujú Komisiu o svojom 
rozhodnutí námietky nevzniesť, 
delegovaný akt nadobudne účinnosť v 
deň stanovený v jeho ustanoveniach.
3. Prijatý delegovaný akt nenadobúda 
účinnosť v prípade, že Európsky 
parlament alebo Rada voči nemu vznesú 
námietky. Inštitúcia, ktorá namieta, 
uvádza dôvody námietok voči 
delegovanému aktu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Každé tri roky Komisia predkladá 
európskemu dozornému úradníkovi pre 
ochranu údajov správu o aspektoch 
súvisiacich s ochranou osobných údajov 
v IMI vrátane bezpečnosti údajov.

2. Každé tri roky Komisia predkladá 
európskemu dozornému úradníkovi pre 
ochranu údajov správu o aspektoch 
súvisiacich s ochranou osobných údajov 
v IMI vrátane bezpečnosti údajov. Táto 
správa by sa mala zamerať na praktické
aspekty uplatňovania zásad ochrany 
osobných údajov. Vnútroštátne orgány
dohľadu musia mať možnosť túto správu
preštudovať a analyzovať v súlade s
článkom 20 ods. 3.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
Návrh nariadenia
Príloha II

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

príloha sa vypúšťa

Or. en
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

I. Návrh Komisie

Informačný systém o vnútornom trhu (IMI) už funguje od roku 2008 a je členským štátom 
poskytovaný ako bezplatná služba, ktorej cieľom je zlepšiť výmenu informácií v rámci 
vnútorného trhu. Systém sa osvedčil ako rýchly a bezpečný spôsob cezhraničnej výmeny 
informácií a administratívnej spolupráce a v súčasnosti je v ňom registrovaných viac než 6000 
orgánov zo všetkých členských štátov EÚ a krajín EHP. 

Systém IMI sa momentálne využíva na výmenu informácií v súlade so smernicou Európskeho 
parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií 
(ďalej len „smernica o odborných kvalifikáciách“) a so smernicou Európskeho parlamentu a 
Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu (ďalej len „smernica o 
službách“), ale stále funguje na základe rozhodnutia Komisie a odporúčania Komisie1, a preto 
preň chýba samostatný právny nástroj. Táto skutočnosť sa považuje za hlavnú prekážku 
ďalšieho rozširovania systému IMI, ktorý bol vytvorený ako účinný nástroj pre každodennú 
spoluprácu rôznych administratívnych štruktúr jednotlivých členských štátov s ich 
náprotivkami v iných členských štátoch a ktorý predstavuje vhodný prostriedok na výmenu 
informácií v rôznych jazykoch a zároveň zaručuje väčšiu mieru ochrany údajov, než akú 
poskytujú tradičné komunikačné kanály. 

Cestu pre budúce rozšírenie systému IMI aj do iných oblastí práva EÚ2 pripravujú viaceré 
oznámenie Komisie „so zámerom vytvoriť skutočnú elektronickú „face to face“ sieť 
európskych správnych orgánov“. Komisia preto v auguste 2011 predložila návrh tohto 
nariadenia, ktorého špecifickým cieľom je vytvoriť pre systém IMI jednotný právny rámec 
spoločne so súborom pravidiel, ktoré zabezpečia jeho riadne fungovanie. Tento postup by mal 
v budúcnosti umožniť rozšírenie systému IMI do ďalších oblastí európskeho práva a stanoviť 
súbor jasných pravidiel týkajúcich sa jeho fungovania a spracovávania údajov. 

II. Všeobecné stanovisko spravodajcu

Spravodajca víta návrh Komisie, ktorého cieľom je stanoviť súbor spoločných pravidiel pre 
fungovanie systému IMI. Hladko prebiehajúca cezhraničná výmena informácií medzi rôznymi 
orgánmi členských štátov je veľmi dôležitá, pokiaľ ide o naše snahy dokončiť budovanie 
jednotného trhu. V oboch oblastiach, v ktorých sa systém IMI už používa, teda na účely 
smernice o odborných kvalifikáciách a smernice o službách, sa osvedčil ako spoľahlivý a 
efektívny nástroj a tento návrh umožní ďalej využiť plný potenciál IMI, čo bude mať 
                                               
2 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru 
a Výboru regiónov „Na ceste k Aktu o jednotnom trhu. Pre vysoko konkurencieschopné sociálne trhové 
hospodárstvo. 50 návrhov, ako lepšie spoločne pracovať, podnikať a obchodovať“, KOM(2010) 608 v konečnom 
znení, návrh č. 45 na s. 31.
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jednoznačný prínos pre občanov i pre vnútorný trh. 

IMI je flexibilný nástroj, ktorý je možné prispôsobiť konkrétnym požiadavkám, ktoré 
vznikajú v rôznych legislatívnych oblastiach, a jeho používanie v novej, konsolidovanej 
podobe umožní nielen lepšiu ochranu údajov, ale zároveň dovolí príslušným orgánom 
komunikovať rýchlejšie alebo vo viacerých oblastiach politiky. V neposlednom rade umožní 
lepšiu spoluprácu medzi orgánmi na miestnej úrovni a ich väčšie zapojenie do jednotného 
trhu. 

Pri vypracovaní tejto správy spravodajca zohľadnil stanovisko európskeho dozorného 
úradníka pre ochranu údajov a politický záväzok týkajúci sa lepšej správy jednotného trhu a 
stratégie  rozširovania a rozvíjania systému IMI, ktorý pri mnohých príležitostiach načrtlo 
predsedníctvo a Európska komisia. Ďalej zohľadnil stanovisko Európskeho hospodárskeho a 
sociálneho výboru (spravodajca Hernández Bataller) a stanovisko pracovnej skupiny zriadenej 
podľa článku 291.

Spravodajca začlenil do návrhu správy  relatívne nízky počet pozmeňujúcich a doplňujúcich 
návrhov, ktorých cieľom jr zvýšiť transparentnosť a právnu istotu fungovania systému IMI. 

(a) Rozvoj informačného systému o vnútornom trhu a jeho rozšírenie do ďalších oblastí 
práva Únie

Hoci sa týmto návrhom konsolidujú existujúce pravidlá fungovania systému IMI do jedného 
horizontálneho, právne záväzného nástroja,  spravodajca je presvedčený, že prípadné budúce 
rozhodnutie o možnom rozšírení IMI do ďalších oblastí práva EÚ je potrebné riadne zvážiť už 
v tejto fáze. Európsky parlament už predtým často zdôrazňoval, že je dôležité dať fungovaniu 
IMI ucelený právny rámec a spravodajca rozhodne podporuje návrh Komisie. Napriek tomu 
by spravodajca chcel vyjadriť svoje výhrady k zmene rozsahu pôsobnosti prostredníctvom 
delegovaných aktov. 

Zoznam oblastí aktov Únie, ktorých uplatňovanie v súčasnosti podporuje IMI, sa uvádza 
v prílohe I. Spravodajca sa domnieva, že zmeny rozsahu pôsobnosti predstavujú zásadný 
prvok návrhu, a preto navrhuje, aby si prípadné ďalšie rozšírenie pôsobnosti IMI v budúcnosti 
vyžadovalo ďalší návrh nariadenia. V dôsledku toho spravodajca navrhuje vypustiť odkaz na 
delegované akty a v súvislosti s tým aj prílohu II. 

Spravodajca by navyše chcel zdôrazniť skutočnosť, o ktorej sa správne zmieňuje stanovisko 
európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov k návrhu Komisie, že nemôžeme vylúčiť, 
že „v neskorších fázach legislatívneho procesu môže vzniknúť myšlienka používať systém 
IMI  pre konkrétnu oblasť politiky, ktorú môže navrhnúť Parlament alebo Rada“2. Takéto 
prípady už v minulosti nastali, napríklad v súvislosti s návrhom o právach pacientov pri 
cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. V takýchto prípadoch by bolo potrebné objasniť 
postup, pretože návrh Komisie predpokladá rozšírenie rozsahu pôsobnosti iba pomocou 
delegovaných aktov. 

                                               
1 Stanovisko 01911/07/EN, WP 140.
2 Stanovisko európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov, článok 2.2.1 body 22 - 24.
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V neposlednom rade je dôležité uviesť, že budúce rozšírenie systému IMI do nových oblastí 
politiky by si mohlo vyžadovať ďalšie zmeny existujúcich funkcií systému – tie by bolo 
vhodné náležite uplatniť prostredníctvom riadneho legislatívneho postupu.  

(b) Spracovanie údajov a bezpečnosť – uchovávanie osobných údajov

Spravodajca by chcel zdôrazniť, že článok 13 návrhu nariadenia zavádza pre osobné údaje 
spracovávané systémom IMI postup zablokovania po uplynutí 18 mesiacov od ukončenia 
administratívneho postupu a významne predlžuje dĺžku uchovávania údajov zo šiestich 
mesiacov, ako je stanovené v rozhodnutí Komisie 2008/49/ES o implementácii informačného 
systému o vnútornom trhu (IMI) v súvislosti s ochranou osobných údajov, na päť rokov. 
Spravodajca vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že táto zmena bola do návrhu 
zapracovaná bez hodnotenia vplyvu a bez dostatočného odôvodnenia, prečo je takéhoto 
ustanovenie potrebné. Komisia neposkytla dostatočné informácie, ktoré by odôvodňovali 
predĺženie existujúcej šesťmesačnej lehoty, a preto nie sú k dispozícii údaje, na základe 
ktorých by bolo možné odhadnúť, či toto nové predĺženie bude v súlade s vnútroštátnymi 
predpismi o ochrane údajov. 

Spravodajca tiež ľutuje, že nebolo poskytnuté detailné odôvodnenie týkajúce sa archivácie 
zablokovaných údajov a osôb, ktoré budú mať povolenie na prístup k údajom počas ich 
archivácie v trvaní piatich rokov a na akom základe. Pretože článok 3 návrhu navyše 
stanovuje, že „IMI sa používa na výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi v členských 
štátoch a Komisiou, ktorá je nevyhnutná na implementáciu právnych aktov o vnútornom trhu, 
v ktorých sa ustanovuje administratívna spolupráca, vrátane výmeny osobných údajov“, IMI 
je tu vymedzený ako IT nástroj na výmenu informácií. Preto zavedenie nových funkcií, 
pokiaľ ide o uchovávanie údajov a rozšírenie jeho trvania na päť rokov, prekračuje pôvodne 
navrhovaný rozsah pôsobnosti. Zdá sa, že takéto ustanovenie by mohlo viesť k zmene funkcie 
systému IMI z nástroja na výmenu informácií medzi členskými štátmi na databázu1. 

Spravodajca súhlasí so stanoviskom pracovnej skupiny pre ochranu údajov a chcel by 
zdôrazniť, že smernica 95/46/ES o ochrane údajov stanovuje, že osobné údaje môžu byť 
uchovávané „počas obdobia, ktoré je nevyhnutné na účely, pre ktoré boli údaje 
zhromažďované, alebo pre ktoré sú ďalej spracovávané“2.

S prihliadnutím na vyššie uvedené pripomienky spravodajca navrhuje zachovať súčasné 
šesťmesačné trvanie uchovávania, ktoré bolo navrhnuté v rozhodnutí Komisie týkajúcom sa 
vykonávania systému IMI3 a ktoré súvisí so stanoviskom Komisie vyjadreným v dôvodovej 
správe k súčasnému návrhu, podľa ktorého sa týmto návrhom „v rámci jednotného 

                                               
1 Tieto pripomienky sa nachádzajú aj v stanovisku európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (s. 6) a v 
liste komisárovi Barnierovi, ktorý vypracovala pracovná skupina pre ochranu údajov zriadená podľa článku 29.   
2 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní 
osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, článok 6 písm. e).
3 Rozhodnutie Komisie 2008/49/ES z 12. decembra 2007 o implementácii informačného systému vnútorného 
trhu (IMI) v súvislosti s ochranou osobných údajov, článok 4.
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horizontálneho právne záväzného nástroja konsolidujú súčasné úlohy, ktorými sa riadi IMI“1.

(c) Prístupové práva aktérov v rámci systému IMI a používateľov – vonkajších aktérov 

Spravodajca víta návrh Komisie, ktorý sa týka spôsobu fungovania systému IMI v rámci 
správ členských štátov, naďalej ho však znepokojuje sprístupnenie IMI, ktorý bol pôvodne 
navrhnutý pre správne orgány členských štátov, vonkajším aktérom. Spravodajca vyjadruje 
poľutovanie nad skutočnosťou, že do návrhu neboli zapracované prvky umožňujúce posúdiť 
vplyv takejto zmeny, a preto ho naďalej znepokojuje skutočnosť, ako by tento zámer mohol 
zmeniť praktickú stránku fungovania IMI a najmä aký by bol vplyv takejto zmeny na ochranu 
údajov a bezpečnosť, ak sa vezme do úvahy, že pôvodným účelom IMI bolo umožniť výmenu 
informácií medzi orgánmi členských štátov a nie medzi orgánmi členských štátov a 
jednotlivcami či rôznymi organizáciami. 

Spravodajca je preto presvedčený, že predtým, ako bude systém IMI sprístupnený vonkajším 
aktérom, bude potrebné túto otázku konkretizovať a vyjasniť. 

III. Záver

Cieľom tejto správy je predložiť pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré spravodajca 
považuje za nevyhnutné na zvýšenie právnej istoty návrhu. Spravodajca si vyhradzuje právo 
predložiť ďalšie pozmeňujúce a doplňujúce návrhy po podrobnejšom preskúmaní návrhu 
Komisie a usporiadaní ďalších konzultácií, ale v tejto fáze je jeho cieľom vyvolať plodnú 
diskusiu vo výbore. 

                                               
1 Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného 
systému o vnútornom trhu („nariadenie o IMI“), COM(2011)0522 v konečnom znení, s. 4 bod 2 dôvodovej 
správy.


