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NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost 
a vnitřní věci jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje, že Komise musí v rámci veškerých návrhů zvažovat všechny aspekty, včetně 
prokázané potřeby ochrany údajů, souvisejícího čistého zatížení správců údajů 
a předpokládané hodnoty; 

2. vyzývá Komisi, aby důkladně posoudila dopad na malé a střední podniky, aby bylo 
zajištěno, že nebudou znevýhodněny; 

3. vyzývá Komisi, aby se nedala zlákat k uplatňování nových nepřesných a obecných zásad, 
které může vést k právní nejistotě, ovlivnit hospodářskou soutěž, vytvořit překážky 
obchodu, být v rozporu s presumpcí neviny a způsobit další zatížení správců, aniž by 
přineslo měřitelné výsledky v podobě řešení skutečných problémů;

4. je přesvědčen, že každý režim certifikace či osvědčení by mohl být založen na systému 
EMAS a že v každém případě musí zajišťovat integritu a spolehlivost;

5. doporučuje, aby se při jakémkoli konkrétním uplatňování zásady „ochrany soukromí již 
od návrhu“ (Privacy by Design) vycházelo z již existujícího modelu EU určeného pro 
zboží, aby se zajistila právní jistota, rovné podmínky a volný pohyb;

6. doporučuje, aby Komise namísto uplatňování zásady odpovědnosti zvážila možnost 
uplatnění sankcí v případě nedodržení stanovených pravidel;

7. vyzývá Komisi, aby provedla přezkum stávajících pravidel z hlediska relevantnosti, 
potřebnosti, srozumitelnosti, vymahatelnosti a pravomocí, způsobilosti a kontrolních 
pravomocí orgánů;

8. zdůrazňuje, že jakýkoli nový obecný nástroj musí odrážet pravidla týkající se oznámení 
o narušení bezpečnosti osobních údajů uvedená v pozměněném telekomunikačním rámci, 
aby tak byly zajištěny rovné podmínky a jednotná ochrana.


