SENÁT
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
11. FUNKČNÍ OBDOBÍ
310.
USNESENÍ SENÁTU
z 11. schůze, konané dne 6. prosince 2017
k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o rámci pro volný pohyb
neosobních údajů v Evropské unii /senátní tisk č. N 72/11/
Senát
I.

podporuje
iniciativu pro volný pohyb neosobních údajů v EU, která odstraňuje
neopodstatněná či nepřiměřená vnitrostátní pravidla omezující uchovávání či
jiné zpracování údajů na území určitého členského státu;

II.
1. upozorňuje však
na nejednoznačnost uvedených definic, které bude potřeba lépe specifikovat,
a to zejména pojem „neosobní údaj“, na základě kterého se vymezuje
působnost tohoto nařízení, a pojem „profesionální uživatel“; v prvně
zmíněném případě doporučuje uvést v nařízení příklady údajů, které lze
považovat za neosobní údaje;
2. souhlasí,
aby členským státům byla zachována možnost omezit uchovávání či jiné
zpracování údajů z důvodu veřejné bezpečnosti; je však toho názoru, že je
nutné pojem „veřejná bezpečnost“ vyjasnit;
3. doporučuje
rovněž, aby bylo v textu nařízení explicitně uvedeno, že tato navrhovaná
výjimka se vztahuje i na data nezbytná k zajištění obrany a bezpečnosti
členského státu;
4. zdůrazňuje,
že návrh nesmí zpochybňovat ochranu obchodního tajemství a jiných citlivých
dat související s know-how;
5. má za to,
že návrh nesmí narušit smluvní svobodu pro poskytovatele služeb, kterou
považuje za nezbytnou pro respektování zásad volného trhu zboží a služeb
v EU;
6. požaduje vyjasnění
záměrů Evropské komise v případě její
samoregulace v otázce přenositelnosti dat;

nespokojenosti

s vývojem

III.

1. žádá vládu,
aby Senát informovala o tom, jakým způsobem zohlednila toto usnesení,
a o dalším vývoji projednávání, a to v okamžiku dosažení politické shody
potřebného počtu členských států na hlavních prvcích návrhu, nebo již
předtím, pokud by se výsledky projednávání v Radě začaly výrazně odchylovat
od postoje České republiky vyjádřeného v rámcové pozici vlády;
2. pověřuje
předsedu Senátu, aby toto usnesení postoupil Evropské komisi.

Milan Štěch v. r.
předseda Senátu

Michael Canov v. r.
ověřovatel Senátu

