
PA\861288SK.doc PE460.921v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

2011/2025(INI)

17.3.2011

NÁVRH STANOVISKA
Výboru pre priemysel, výskum a energetiku

pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

ku komplexnému prístupu k ochrane osobných údajov v Európskej únii
(2011/2025(INI))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Giles Chichester



PE460.921v01-00 2/3 PA\861288SK.doc

SK

PA_NonLeg



PA\861288SK.doc 3/3 PE460.921v01-00

SK

NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre občianske slobody, 
spravodlivosť a vnútorné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý 
prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje, že Komisia musí v rámci akýchkoľvek návrhov zvážiť všetky aspekty vrátane 
preukázanej potreby ochrany údajov, súvisiaceho čistého zaťaženia správcov údajov a 
predpokladané hodnoty; 

2. vyzýva Komisiu, aby dôkladne posúdila dosah na malé a stredné podniky, aby bolo 
zabezpečené, že nebudú znevýhodnené; 

3. vyzýva Komisiu, aby sa nepristúpila na uplatňovanie nových nepresných a všeobecných 
zásad, ktoré môžu viesť k právnej neistote, ovplyvniť hospodársku súťaž, vytvoriť 
prekážky obchodu, byť v rozpore s prezumpciou neviny a spôsobiť ďalšie zaťaženie 
správcov bez toho, aby to prinieslo merateľné výsledky v podobe riešenia skutočných 
problémov;

4. domnieva sa, že každý režim certifikácie či osvedčovania by mohol vychádzať zo systému 
EMAS a že v každom prípade musí zabezpečovať integritu a spoľahlivosť;

5. odporúča, aby sa pri akomkoľvek konkrétnom uplatňovaní zásady „ochrany súkromia už 
od návrhu“ (privacy by design) vychádzalo z už existujúceho modelu EÚ určeného pre 
tovar, aby sa zabezpečila právna istota, rovnosť podmienok a voľný pohyb;

6. odporúča, aby Komisia namiesto uplatňovania zásady zodpovednosti zvážila možnosť 
uplatnenia sankcií v prípade nedodržania stanovených pravidiel;

7. vyzýva Komisiu, aby vykonala prieskum súčasných pravidiel z hľadiska relevantnosti, 
potrebnosti, zrozumiteľnosti, vymáhateľnosti a právomocí, spôsobilosti a kontrolných 
právomocí orgánov;

8. zdôrazňuje, že akýkoľvek nový všeobecný nástroj musí reflektovať pravidlá týkajúce sa 
oznámení o narušení bezpečnosti osobných údajov uvedené v zmenenom a doplnenom 
telekomunikačnom rámci, aby tak bola zabezpečená rovnosť podmienok a jednotná 
ochrana.


