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KRÁTKÉ ODŮVODNĚNÍ

Ochrana osobních údajů patří mezi základní práva a je třeba zajistit důvěru občanů, aby mohli 
mít větší prospěch z on-line prostředí. Stávající ustanovení směrnice 95/46/ES již plně 
neodpovídají požadavkům jednotného digitálního trhu, a proto je zapotřebí je aktualizovat s 
ohledem na nové technologie a z nich vyplývající předávání údajů. 

Rozmanité dostupné obchodní modely, technologie a služby – včetně těch, které jsou velmi 
významné v souvislosti s elektronickým obchodováním a vnitřním trhem – daly vzniknout 
velkému množství společností zabývajících se ochranou údajů a vlády často tyto technologie 
používají, aniž by si lidé uvědomovali jejich možný dopad.

Evropská Komise dne 25. ledna 2012 představila návrhy nového nařízení1 a směrnice2o 
ochraně lidí v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. 
Cílem navrhovaného nařízení je doplnit ustanovení směrnice o soukromí a elektronických 
komunikacích (2002/58/ES) a zajistit, aby při účinné práci v této oblasti napříč EU měly 
prvořadý význam právní jistota a jednotnost.

Cílem navrhovaného nařízení je harmonizovat práva, přičemž se zajistí volný pohyb 
informací, snížit byrokratickou zátěž a zlepšit vymáhání. Lepší transparentnost zvýší důvěru a 
EU se díky novým ustanovením stane atraktivnější obchodní destinací. Cílem navrhovaného 
nařízení kromě toho je:

 modernizovat právní systém EU v oblasti ochrany osobních údajů, zejména pokud jde 
o řešení výzev, které s sebou přináší globalizace a používání nových technologií;

 posílit práva jednotlivců a zároveň snížit administrativní formality, a zajistit tak volný 
přenos osobních údajů v rámci EU; 

 zlepšit předpisy EU týkající se ochrany osobních údajů, pokud jde o jejich jasnost a 
jednotnost, a dosáhnout jednotného a účinného provádění a uplatňování tohoto 
základního práva ve všech oblastech činností Unie.

Rozměr vnitřního trhu

Tento návrh má vysoký potenciál pro podporu vnitřního trhu a vytvoření rovných podmínek 
pro všechny podniky činné v EU. Mezi jeho klíčové prvky patří: 

 změna druhu právního nástroje (nařízení místo směrnice); 
 princip jediného kontaktního místa, pokud jde o příslušný orgán dozoru 

v přeshraničních případech; 
 princip trhu (díky němuž se budou normy ochrany údajů v EU vztahovat také na 

podniky sídlící mimo EU, pokud na území EU operují);

                                               
1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů (obecné nařízení o ochraně údajů), COM(2012) 11 final; dále také „obecné nařízení“.
2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů příslušnými orgány za 
účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů a o volném pohybu těchto údajů, COM(2012) 10 final.
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 obecná zásada odpovědnosti (která nahrazuje povinnost správců či zpracovatelů údajů 
učinit obecné oznámení o zpracování svému vnitrostátnímu regulačnímu orgánu); 

 posilování stávajících a zavádění nových nástrojů za účelem jednotného provádění a 
vymáhání ve všech členských státech. 

Posilování práv spotřebitelů
Pokud jde o posilování práv spotřebitelů, zdá se, že prosazováním transparentnosti bylo 
dosaženo rovnováhy konkurujících si zájmů, jako jsou povědomí, nezávislost a ochrana 
spotřebitelů a vnitřní trh. 
Pokroku bylo dosaženo zejména v souvislosti s pojmem souhlasu, který je jedním z faktorů 
opravňujících ke zpracování osobních údajů, s právy subjektu údajů, která jsou mocnými 
nástroji ochrany spotřebitelů, a s podmínkami pro zákonnost předávání údajů vně EU. 
Zůstává však mnoho oblastí návrhu, které vyžadují další zpřesnění a vyjasnění. Jedná ze 
zejména o praktické otázky provádění, zejména v souvislosti s některými právy. Tuto 
nejasnost je třeba vyřešit a pozornost je třeba věnovat zejména následujícím prvkům:

 v článku 17 vyjasnění, do jaké míry musí po informování ze strany správce údajů, že 
subjekt údajů uplatnil právo na výmaz, být vymazány i údaje držené třetí stranou;

 zvláštní ochraně vyžadované u mladistvých do věku 14 let, vzhledem k tomu, že jsou 
ještě dětmi; 

 navrhované definici „soukromých údajů“; 
 úloze, kterou může při ochraně subjektu údajů hrát anonymizace a pseudonymizace; 

 upřesnění návrhu, pokud jde o přesné rozdělení a určení povinností a odpovědností 
správce a zpracovatele údajů; 

 důkladnému zvážení postupů profilování a rozdílů v profilování v různých 
hospodářských odvětvích či právních vztazích, stejně jako důsledků nadměrné 
regulace v této oblasti.

S ohledem na výše zmíněné by se navrhovatelka ráda soustředila zejména na:

 definice; 
 práva subjektu údajů; 

 povinnosti správce a zpracovatele údajů ve vztahu k právům spotřebitelů; 
 jednotnost. 

Navrhovatelka by také ráda zaujala širší pohled na technologickou neutralitu a také se 
věnovala:

 zásadě omezení účelu; 

 použití aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů v souvislosti s navrhovaným 
balíčkem; a

 praktickému provádění ustanovení. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
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Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro občanské svobody, 
spravedlnost a vnitřní věci jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací 
návrhy:

Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Ochrana jednotlivců by měla být 
technologicky neutrální a nezávislá na 
používaných postupech, jinak by bylo 
riziko obcházení předpisů příliš velké. 
Měla by platit jak pro automatizované 
zpracování osobních údajů, tak pro 
manuální zpracování, pokud jsou nebo 
mají být uloženy v evidenci. Záznamy 
nebo soubory záznamů, stejně jako jejich 
titulní strany, které nejsou uspořádány 
podle určených hledisek, by neměly 
spadat do oblasti působnosti tohoto 
nařízení.

(13) Ochrana jednotlivců by měla být 
technologicky neutrální a nezávislá na 
používaných postupech, jinak by bylo 
riziko obcházení předpisů příliš velké. 
Měla by platit jak pro automatizované 
zpracování osobních údajů, tak pro 
manuální zpracování, pokud jsou nebo 
mají být uloženy v evidenci.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že žádná taková „určená hlediska" nejsou zmiňována, mohl by tento bod 
odůvodnění být matoucí.

Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Technologická neutralita by také 
měla znamenat, že podobná jednání, v 
podobných podmínkách a s podobnými 
důsledky by měla být právně rovnocenná 
bez ohledu na to, zda se odehrávají on-
line, nebo off-line, a to za předpokladu, že 
z důvodu rozdílné dynamiky zpracování 
údajů v těchto prostředích nejsou tato 
jednání podstatným způsobem rozdílná.
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Or. en

Odůvodnění

Bylo zapotřebí začlenit bod odůvodnění, který by lépe zhodnotil rozdíl mezi on-line a off-line 
prostředím. Bez něj by některé ekonomické subjekty mohly toto nařízení vykládat jako 
nařízení zaměřené na řešení otázek on-line prostředí a zejména sociálních sítí.

Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Zásady ochrany údajů by se měly 
uplatňovat na všechny informace týkající 
se identifikovaných nebo 
identifikovatelných osob. Při určování, zda 
je osoba identifikovatelná, by se mělo 
přihlédnout ke všem prostředkům, o nichž 
lze důvodně předpokládat, že je správce 
nebo jakákoli jiná osoba použijí pro 
identifikaci dané osoby. Zásady ochrany 
údajů by se neměly uplatňovat na údaje, 
které byly dostatečně anonymizovány tak, 
aby subjekt údajů již nebyl 
identifikovatelný.

(23) Zásady ochrany údajů by se měly 
uplatňovat na všechny informace týkající 
se identifikovaných nebo 
identifikovatelných osob. Při určování, zda 
je osoba identifikovatelná, by se mělo 
přihlédnout ke všem prostředkům, o nichž 
lze důvodně předpokládat, že je správce 
nebo jakákoli jiná osoba použijí pro 
identifikaci dané osoby. Zásady ochrany 
údajů by se neměly uplatňovat na údaje, 
které byly dostatečně anonymizovány tak, 
aby subjekt údajů již nebyl přímo 
identifikovatelný, včetně oddělení 
zpracovávaných údajů od údajů 
odhalujících identitu v případech, kde to 
je možné. V těchto případech jsou 
užitečné i pseudonymizované údaje, 
pokud klíč ke spojení pseudonymu 
s identitou je vzhledem k současnému 
stavu bezpečný.

Or. en

Odůvodnění

Definici „osobních údajů“ je třeba vyjasnit, aby byla užitečná jak pro zákazníky, tak pro chod 
podniku. V této oblasti je užitečné zavedení pseudonymních a anonymních údajů.

Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) Velké množství osobních údajů 
může být zpracováváno za účelem 
odhalování a prevence podvodů. Při 
posuzování zásady minimalizace údajů a 
zákonnosti zpracování by mělo být 
zohledněno uplatňování těchto nároků, 
které podléhá regulaci právem členských 
států či Unie.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má zdůraznit zásadu, která není v rozporu s tímto nařízením, avšak 
zároveň není jasně uvedena.

Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Souhlas by měl být dán výslovně 
prostřednictvím vhodné metody, jež 
umožňuje svobodný, konkrétní a vědomý 
projev vůle subjektu údajů formou 
prohlášení nebo jednoznačného potvrzení, 
že jednotlivci jsou si vědomi, že dávají 
souhlas se zpracováním osobních údajů, 
například zaškrtnutím políčka při návštěvě 
webové stránky nebo jiným prohlášením 
nebo jednáním, které v tomto kontextu 
jasně signalizuje souhlas subjektu údajů 
s navrhovaným zpracováním jeho osobních 
údajů. Mlčení nebo nečinnost tudíž 
neznamenají souhlas. Souhlas by se měl 
vztahovat na veškeré činnosti zpracovávání 
prováděné pro stejný účel nebo stejné 
účely. Je-li subjekt údajů vyzván 
k vyjádření souhlasu elektronickou cestou, 
musí být žádost jasná, stručná a nesmí 
zbytečně přerušovat využívání služby, pro 
kterou je souhlas dáván.

(25) Souhlas by měl být dán výslovně 
prostřednictvím vhodné metody, jež 
umožňuje svobodný, konkrétní a vědomý 
projev vůle subjektu údajů formou 
prohlášení nebo jednoznačného potvrzení, 
že jednotlivci jsou si vědomi, že dávají 
souhlas se zpracováním osobních údajů, 
například zaškrtnutím políčka při návštěvě 
webové stránky nebo jiným prohlášením 
nebo jednáním, které v tomto kontextu 
jasně signalizuje souhlas subjektu údajů 
s navrhovaným zpracováním jeho osobních 
údajů. Souhlas může být implicitní pouze 
tehdy, pokud jednání subjektu údajů 
nutně přepokládá zpracování určitého 
množství osobních údajů, například 
pokud požaduje určité zboží či služby, a v 
takovém případě se souhlas vztahuje 
pouze na nezbytné minimum. Mlčení nebo 
nečinnost tudíž neznamenají souhlas. 
Souhlas by se měl vztahovat na veškeré 
činnosti zpracovávání prováděné pro stejný 
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účel nebo stejné účely. Je-li subjekt údajů 
vyzván k vyjádření souhlasu elektronickou 
cestou, musí být žádost jasná, stručná a 
nesmí zbytečně přerušovat využívání 
služby, pro kterou je souhlas dáván.

Or. en

Odůvodnění

Aby se usnadnily některé každodenní situace on-line i off-line, bylo nutné přidat několik 
konkrétních slov pro případy, kdy souhlas může vyplývat z kontextu. Například: požádat 
lékaře o stanovení diagnózy předpokládá nakládání s určitými osobními údaji, aniž by došlo k 
výslovnému jednání, jak je definováno na začátku tohoto bodu odůvodnění. V tomtéž příkladu 
může lékař, pokud je to nutné pro stanovení diagnózy, konzultovat s odborníkem, aniž by 
nutně musel žádat o souhlas,

Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Hlavní provozovna správce v Unii by 
měla být určena na základě objektivních 
kritérií. Jedním z nich by měl být účinný a 
skutečný výkon řídících činností 
prostřednictvím stálého zařízení, v němž 
jsou přijímána hlavní rozhodnutí ohledně 
účelů, podmínek a prostředků zpracování. 
Přitom by nemělo být rozhodující, zda je 
zpracování osobních údajů skutečně 
prováděno na tomto místě; existence a 
používání technických prostředků a 
technologií pro zpracovávání osobních 
údajů nevytváří samy o sobě hlavní 
provozovnu, a proto nejsou rozhodujícím 
kritériem pro její určení. Hlavní 
provozovna správce by měla být místem, 
kde se nachází jeho ústřední správa 
v Unii.

(27) Hlavní provozovna správce či 
zpracovatele v Unii by měla být určena na 
základě objektivních kritérií. Jedním z nich 
by měl být účinný a skutečný výkon 
řídících činností prostřednictvím stálého 
zařízení, v němž jsou přijímána hlavní 
rozhodnutí ohledně účelů, podmínek a 
prostředků zpracování. Přitom by nemělo 
být rozhodující, zda je zpracování osobních 
údajů skutečně prováděno na tomto místě; 
existence a používání technických 
prostředků a technologií pro zpracovávání 
osobních údajů nevytváří samy o sobě 
hlavní provozovnu, a proto nejsou 
rozhodujícím kritériem pro její určení.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh doplňuje pozměňovací návrh k čl. 4 odst. 13.
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Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27a) Zástupce je spolu se správcem 
odpovědný za jakékoliv jednání v rozporu 
s tímto nařízením.

Or. en

Odůvodnění

Odpovědnost zástupce není dostatečně jasně uvedená a tento bod odůvodnění ji pomáhá 
vyzdvihnout.

Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Zvláštní ochranu osobních údajů si 
zaslouží děti, protože si mohou být méně 
vědomy rizik, důsledků, záruk a svých práv 
v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů. Pro určení, kdy je osoba dítětem, by 
toto nařízení mělo převzít definici
uvedenou v Úmluvě OSN o právech dítěte.

(29) Zvláštní ochranu osobních údajů si 
zaslouží děti, protože si mohou být méně 
vědomy rizik, důsledků, záruk a svých práv 
v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů. Zároveň by se vzhledem k větší 
průměrné závislosti na technologiích u 
mladších generací mělo rozlišit mezi 
definicí uvedenou v Úmluvě OSN o 
právech dítěte a kritériem nezletilosti.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je v souladu s pozměňovacím návrhem k čl. 4 odst. 18.

Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Vyjádření souhlasu nepředstavuje 
platný právní důvod zpracování osobních 
údajů, pokud mezi postavením subjektu 
údajů a správce existuje značná 
nerovnováha. Jedná se zejména o případ, 
kdy je subjekt údajů závislý na správci, 
například pokud osobní údaje zaměstnanců 
v souvislosti se zaměstnáním zpracovává 
zaměstnavatel. Pokud je správce orgánem 
veřejné moci, došlo by k nerovnováze 
pouze při zpracovávání specifických údajů, 
při němž orgán veřejné moci může na 
základě svých příslušných veřejných 
pravomocí uložit povinnost a souhlas 
nemůže být považován za svobodně 
vyjádřený souhlas, přičemž je třeba vzít v 
úvahu zájmy subjektu údajů.

(34) Vyjádření souhlasu nepředstavuje 
platný právní důvod zpracování osobních 
údajů, pokud mezi postavením subjektu 
údajů a správce existuje značná 
nerovnováha. Jedná se zejména o případ, 
kdy je subjekt údajů závislý na správci, 
například pokud osobní údaje zaměstnanců 
v souvislosti se zaměstnáním zpracovává 
zaměstnavatel. Pokud je správce orgánem 
veřejné moci, došlo by k nerovnováze 
pouze při zpracovávání specifických údajů, 
při němž orgán veřejné moci může na 
základě svých příslušných veřejných 
pravomocí uložit novou povinnost 
nevyžadující odůvodnění a souhlas 
nemůže být považován za svobodně 
vyjádřený souhlas, přičemž je třeba vzít v 
úvahu zájmy subjektu údajů.

Or. en

Odůvodnění

Odkaz na nerovnováhu v souvislosti s orgánem veřejné moci vyžaduje vyjasnění, jelikož je jí 
dotčena většina orgánů veřejné moci spadajících do působnosti tohoto nařízení. Například 
celní úřad, který chce prozkoumat zboží pocházející z oblasti mimo Unii, tak může učinit bez 
souhlasu odesilatele či adresáta, a to i přes značnou nerovnováhu a možné neudělení 
souhlasu. Slovo „novou“ odkazuje na obvykle chybějící zpětnou účinnost práva.

Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 49

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(49) Informování subjektu údajů o tom, že 
jsou zpracovávány jeho osobní údaje, by 
mělo proběhnout v okamžiku jejich 
shromažďování nebo, pokud údaje nejsou 
získávány od subjektu údajů, v přiměřené 
lhůtě v závislosti na okolnostech případu. 
Jestliže mohou být údaje legitimně sděleny 
jinému příjemci, měl by být subjekt údajů 
informován o prvním sdělení údajů tomuto 

(49) Informování subjektu údajů o tom, že 
jsou zpracovávány jeho osobní údaje, by 
mělo proběhnout v okamžiku jejich 
shromažďování nebo, pokud údaje nejsou 
získávány od subjektu údajů, v přiměřené 
lhůtě v závislosti na okolnostech případu. 
Jestliže mohou být údaje legitimně sděleny 
jinému příjemci, měl by být subjekt údajů 
informován o prvním sdělení údajů tomuto 
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příjemci. příjemci. Zároveň by do doby, než je 
subjekt takto řádně informován, nemělo 
být povoleno jiné zpracování údajů než 
uchovávání.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh doplňuje pozměňovací návrh k čl. 14 odst. 4b.

Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 53

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(53) Každý subjekt údajů by měl mít právo 
na opravu osobních údajů, které se ho 
týkají, a „právo být zapomenut“, pokud 
uchovávání těchto údajů není v souladu 
s tímto nařízením. Subjekty údajů by 
především měly mít právo na to, aby jejich 
osobní údaje byly vymazány a nebyly dále 
zpracovávány, pokud tyto údaje již nejsou 
potřebné pro účely, pro které byly 
shromážděny nebo jinak zpracovány, 
pokud subjekty údajů odvolaly svůj 
souhlas se zpracováním nebo pokud 
vznesly námitku proti zpracování osobních 
údajů, které se jich týkají, nebo pokud 
zpracování jejich osobních údajů není 
slučitelné s tímto nařízením z jiných 
důvodů. Toto právo je obzvláště důležité 
v případech, kdy subjekt údajů dal svůj 
souhlas v dětském věku, aniž by si byl v 
plném rozsahu vědom rizik spojených 
se zpracováním údajů, a později chce tyto 
osobní údaje zejména na internetu 
odstranit. Další uchovávání údajů by však 
mělo být přípustné, pokud je to nezbytné 
pro účely historiografického, statistického 
a vědeckého výzkumu, z důvodů veřejného 
zájmu v oblasti veřejného zdraví, pro 
výkon práva na svobodu projevu, pokud to 
vyžaduje zákon nebo pokud existuje důvod 
pro omezení zpracování údajů namísto 

(53) Každý subjekt údajů by měl mít právo 
na opravu osobních údajů, které se ho 
týkají, a právo na jejich výmaz, pokud 
uchovávání těchto údajů není v souladu 
s tímto nařízením. Subjekty údajů by 
především měly mít právo na to, aby jejich 
osobní údaje byly vymazány a nebyly dále 
zpracovávány, pokud tyto údaje již nejsou 
potřebné pro účely, pro které byly 
shromážděny nebo jinak zpracovány, 
pokud subjekty údajů odvolaly svůj 
souhlas se zpracováním nebo pokud 
vznesly námitku proti zpracování osobních 
údajů, které se jich týkají, nebo pokud 
zpracování jejich osobních údajů není 
slučitelné s tímto nařízením z jiných 
důvodů. Toto právo je obzvláště důležité 
v případech, kdy subjekt údajů dal svůj 
souhlas v dětském věku, aniž by si byl v 
plném rozsahu vědom rizik spojených 
se zpracováním údajů, a později chce tyto 
osobní údaje zejména na internetu 
odstranit. Další uchovávání údajů by však 
mělo být přípustné, pokud je to nezbytné 
pro účely historiografického, statistického 
a vědeckého výzkumu, z důvodů veřejného 
zájmu v oblasti veřejného zdraví, pro 
výkon práva na svobodu projevu, pokud to 
vyžaduje zákon nebo pokud existuje důvod 
pro omezení zpracování údajů namísto 
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jejich výmazu. jejich výmazu.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh odpovídá pozměňovacímu návrhu k nadpisu článku 17.

Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 54

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(54) Aby bylo v on-line prostředí posíleno 
„právo být zapomenut“, mělo by být 
rovněž rozšířeno právo na výmaz takovým 
způsobem, aby správce, který zveřejnil
osobní údaje, měl povinnost informovat 
třetí strany, které tyto údaje zpracovávají, 
že subjekt údajů požaduje vymazání 
veškerých odkazů na své osobní údaje či 
veškerých kopií nebo replikací těchto 
osobních údajů. Správce by měl vzhledem 
k údajům, za jejichž zveřejnění je 
zodpovědný, přijmout veškerá rozumná 
opatření, včetně technických, aby toto 
informování třetích stran zajistil. 
V souvislosti se zveřejněním osobních 
údajů třetí stranou by měl odpovědnost 
nést správce, pokud třetí straně zveřejnění 
povolil.

(54) Aby bylo v on-line prostředí posíleno 
právo na výmaz, mělo by toto právo být 
rovněž rozšířeno takovým způsobem, aby 
správce, který předal osobní údaje nebo je 
zveřejnil, aniž by mu k tomu subjekt údajů 
dal pokyn, měl povinnost informovat třetí 
strany, které tyto údaje zpracovávají, že 
subjekt údajů požaduje vymazání 
veškerých odkazů na své osobní údaje či 
veškerých kopií nebo replikací těchto 
osobních údajů. Správce by měl vzhledem 
k údajům, za jejichž zveřejnění je 
zodpovědný, přijmout veškerá rozumná 
opatření, včetně technických, aby toto 
informování třetích stran zajistil. 
V souvislosti se zveřejněním osobních 
údajů třetí stranou by měl odpovědnost 
nést správce, pokud třetí straně zveřejnění 
povolil.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh doprovází pozměňovací návrh k čl. 17 odst. 2.

Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 55 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(55a) Částečně odchylně od zásady 
stanovené v předchozím bodu odůvodnění 
se musí zohlednit případy, kdy sebrané 
osobní údaje představují vlastnictví 
správce údajů, neboť mohou být 
relevantní pouze pro interní potřeby 
správce. V takových případech, pokud 
zpracované údaje jsou pro subjekt údajů 
bezvýznamné, neměl by správce údajů mít 
žádnou povinnost v souvislosti s 
přenositelností.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má vyjasnit pozměňovací návrh, kterým se navrhuje vložení 
odstavce 3a) v článku 18. Týká se například údajů o nákupní historii subjektu údajů, které 
byly sebrány v distribuční síti, či o úvěrové způsobilosti subjektu údajů, kterou posuzuje 
finanční instituce. V takových případech by předávání údajů ovlivnilo hospodářskou soutěž, 
protože by nováčkům poskytlo výhodu oproti zavedeným subjektům.

Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 55 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(55b) Výsledky zpracování některých 
osobních údajů správcem či 
zpracovatelem použije pouze interně 
správce údajů a jejich formát je 
bezvýznamný i pro subjekt údajů.
V takovém případě by se nemělo uplatnit 
právo na přenositelnost údajů, avšak 
ostatní práva, zejména právo vznést 
námitku, právo na přístup a právo na 
opravu, nadále platí.

Or. en

Odůvodnění

Tímto pozměňovacím návrhem se má objasnit „významnost“ uvedená v předchozím 
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pozměňovacím návrhu.

Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 58

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(58) Každá fyzická osoba by měla mít 
právo, aby se na ni nevztahovalo žádné 
opatření založené na profilování 
prostřednictvím automatizovaného 
zpracování. Takové opatření by ovšem 
mělo být přípustné, pokud je výslovně 
povoleno zákonem, provedeno při 
uzavírání nebo plnění smlouvy, nebo 
pokud k tomu subjekt údajů dal svůj 
souhlas. V každém případě by takové 
zpracování mělo být spojeno s vhodnými 
zárukami, jako je informování subjektu 
údajů a právo na přímý osobní kontakt, 
jakož i vyloučení dětí z takového opatření.

(58) Každá fyzická osoba by měla mít 
právo, aby se na ni nevztahovalo žádné 
opatření založené na profilování 
prostřednictvím automatizovaného 
zpracování. Takové opatření by ovšem 
mělo být nepřípustné, pouze pokud je 
výslovně uvedeno v zákoně, není 
provedeno při uzavírání nebo plnění 
smlouvy, nebo pokud subjekt údajů 
odvolal svůj souhlas. V každém případě by 
takové zpracování mělo být spojeno 
s vhodnými zárukami, jako je informování 
subjektu údajů a právo na přímý osobní 
kontakt, jakož i vyloučení dětí z takového 
opatření. Subjekt údajů by vždy měl mít 
možnost vyvázat se, pokud profilování 
není nezbytné pro uzavření či plnění 
smlouvy.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se snaží vyjasnit pozměňovací návrhy k článku 20 tím, že obrací 
přístup k profilování: navrhuje, aby bylo povoleno, pokud nenastane opak stavů, které jsou již 
v návrhu uvedeny. Zavedení možnosti vyvázat se pro oblast profilování doplňuje rámec 
ochrany spotřebitelů.

Pozměňovací návrh 16
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 61 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(61a) Ochrana údajů již od návrhu je 
velmi užitečný nástroj, jelikož umožňuje 
subjektu údajů plnou kontrolu nad 
ochranou svých vlastních údajů, nad 
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informacemi, které sdílí, a nad subjektem, 
s nímž je sdílí. Při zvažování této zásady, 
jakož i standardního nastavení ochrany 
údajů, by měly posuzování zákonnosti 
zpracování zásadně ovlivnit okolnosti.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh objasňuje pozměňovací návrh k čl. 23 odst. 2. Vztahuje se na 
případy, kdy má subjekt údajů možnost volby zapojit se do systému zpracování údajů, a v 
takových případech je třeba zvážit celou škálu důsledků. Například při registraci do sociální 
sítě by subjekty údajů měly akceptovat, že některé informace budou zveřejněny i ostatním 
uživatelům, aby se s ním mohli spojit, zatímco stejná úroveň zveřejnění údajů by neměla být 
přípustná u subjektu údajů, který žádá o půjčku.

Pozměňovací návrh 17
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 63

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(63) Pokud správce, který není usazen 
v Unii, zpracovává osobní údaje subjektů 
údajů, které mají bydliště v Unii, a toto 
zpracování souvisí s nabídkou zboží nebo 
služeb těmto subjektům údajů nebo se 
sledováním jejich chování, měl by 
jmenovat svého zástupce; výjimkou jsou 
případy, kdy je správce usazen ve třetí 
zemi, která zajišťuje odpovídající úroveň 
ochrany, nebo kdy je správce malým nebo 
středním podnikem či orgánem veřejné 
moci, nebo kdy správce těmto subjektům 
údajů nabízí zboží nebo služby jen 
příležitostně. Zástupce by měl jednat 
jménem správce a orgány dozoru se na něj 
mohou obracet.

(63) Pokud správce, který není usazen 
v Unii, zpracovává osobní údaje subjektů 
údajů, které mají bydliště v Unii, a toto 
zpracování souvisí s nabídkou zboží nebo 
služeb těmto subjektům údajů nebo se 
sledováním jejich chování, měl by 
jmenovat svého zástupce; výjimkou jsou 
případy, kdy je správce usazen ve třetí 
zemi, která zajišťuje odpovídající úroveň 
ochrany, nebo kdy je správce orgánem 
veřejné moci, nebo kdy správce těmto 
subjektům údajů nabízí zboží nebo služby
jen příležitostně. Zástupce by měl jednat 
jménem správce a orgány dozoru se na něj 
mohou obracet.

Or. en

Odůvodnění

Velikost správce údajů nemá vliv na ochranu subjektu údajů.
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Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 67

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(67) Není-li odpovídajícím způsobem 
a včas řešeno narušení bezpečnosti 
osobních údajů, může to příslušnému 
jednotlivci způsobit značnou hospodářskou 
ztrátu a společenskou škodu, včetně 
zneužití jeho identity. Proto by měl 
správce, jakmile se dozví, že došlo 
k takovému narušení bezpečnosti, toto 
narušení oznámit orgánu dozoru bez 
zbytečného odkladu a, je-li to možné, do 
24 hodin. Pokud není možné tak učinit 
během 24 hodin, měly by být v oznámení 
vysvětleny důvody této prodlevy.
Jednotlivci, jejichž osobní údaje by mohly 
být narušením bezpečnosti nepříznivě 
ovlivněny, by měli být bez prodlení 
vyrozuměni, aby mohli učinit nezbytná 
opatření. Narušení bezpečnosti by mělo být 
považováno za škodlivé pro ochranu údajů 
nebo soukromí subjektu údajů, pokud by 
mohlo vést například ke krádeži nebo
zneužití identity, fyzické újmě, 
významnému ponížení nebo poškození 
pověsti. Oznámení by mělo popisovat 
povahu daného případu narušení 
bezpečnosti osobních údajů a obsahovat 
doporučení pro příslušnou osobu, jak 
případné nežádoucí účinky zmírnit. 
Oznámení by mělo být subjektu údajů 
učiněno co nejdříve, jak jen to je možné, a 
v těsné spolupráci s orgánem dozoru a 
podle pokynů tohoto orgánu nebo jiného 
příslušného orgánu (např. donucovacích 
orgánů). Aby mohl subjekt údajů zmírnit 
riziko bezprostřední škody, je například 
nutné subjekt údajů ihned informovat, 
přičemž delší lhůta může být opodstatněna, 
je-li potřebné přijmout vhodná opatření, 
která by zabránila pokračujícímu nebo 
obdobnému narušení bezpečnosti.

(67) Není-li odpovídajícím způsobem 
a včas řešeno narušení bezpečnosti 
osobních údajů, může to příslušnému 
jednotlivci způsobit značnou hospodářskou 
ztrátu a společenskou škodu, včetně 
zneužití jeho identity. Proto by řešení 
takové hospodářské ztráty a společenské 
škody mělo mít zásadní a prvořadý 
význam. Následně by měl správce toto 
narušení oznámit orgánu dozoru bez 
zbytečného odkladu. Jednotlivci, jejichž 
osobní údaje by mohly být narušením 
bezpečnosti nepříznivě ovlivněny, by měli 
být bez prodlení vyrozuměni, aby mohli 
učinit nezbytná opatření. Narušení 
bezpečnosti by mělo být považováno za 
škodlivé pro ochranu údajů nebo soukromí 
subjektu údajů, pokud by mohlo vést 
například ke krádeži nebo zneužití identity, 
fyzické újmě, významnému ponížení, 
poškození pověsti či finanční ztrátě. 
Oznámení orgánu dozoru by mělo 
popisovat povahu daného případu narušení 
bezpečnosti osobních údajů a obsahovat 
doporučení pro příslušnou osobu, jak 
případné nežádoucí účinky zmírnit. 
Oznámení by mělo být subjektu údajů 
učiněno co nejdříve, jak jen to je možné, a 
v těsné spolupráci s orgánem dozoru a 
podle pokynů tohoto orgánu nebo jiného 
příslušného orgánu (např. donucovacích 
orgánů). Aby mohl subjekt údajů zmírnit 
riziko bezprostřední škody, je například 
nutné subjekt údajů ihned informovat, 
přičemž delší lhůta může být opodstatněna, 
je-li potřebné přijmout vhodná opatření, 
která by zabránila pokračujícímu nebo 
obdobnému narušení bezpečnosti.

Or. en
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Odůvodnění

Tímto pozměňovacím návrhem se mají objasnit postupy žádoucí v případě narušení 
bezpečnosti údajů a pozměňovací návrhy k článkům 31 a 32.

Pozměňovací návrh 19
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 69

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(69) Při vytváření podrobných pravidel 
týkajících se formy a postupů oznamování
případů narušení bezpečnosti osobních 
údajů by měly být náležitě zohledněny 
okolnosti případu, včetně otázky, zda byly 
osobní údaje chráněny vhodnými 
technickými ochrannými opatřeními, jež 
pravděpodobnost zneužití totožnosti 
a jiných forem zneužívání účinně omezují. 
Tato pravidla a postupy by navíc měly vzít 
v úvahu oprávněné zájmy donucovacích 
orgánů v případech, kdy by předčasné 
zveřejnění mohlo zbytečně ztížit 
vyšetřování okolností narušení.

(69) Při posuzování míry podrobnosti 
oznámení případů narušení bezpečnosti 
osobních údajů by měly být náležitě 
zohledněny okolnosti případu, včetně 
otázky, zda byly osobní údaje chráněny 
vhodnými technickými ochrannými 
opatřeními, jež pravděpodobnost zneužití 
totožnosti a jiných forem zneužívání 
účinně omezují. Tato pravidla a postupy by 
navíc měly vzít v úvahu oprávněné zájmy 
donucovacích orgánů v případech, kdy by 
předčasné zveřejnění mohlo zbytečně ztížit 
vyšetřování okolností narušení.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh navazuje na vypuštění čl. 32 odst. 5.

Pozměňovací návrh 20
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 75

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(75) Pokud je zpracování prováděno ve 
veřejném sektoru nebo velkým soukromým 
podnikem, nebo pokud hlavní činnosti 
podniku bez ohledu na jeho velikost 
zahrnují zpracovávání, jež vyžaduje 
pravidelné a systematické sledování, měla 
by správci nebo zpracovateli při sledování 
toho, zda je v rámci podniku dodržován 

(75) Pokud je zpracování prováděno ve 
veřejném sektoru nebo soukromým 
podnikem, jehož hlavní činnosti bez ohledu 
na jeho velikost zahrnují zpracovávání, jež 
vyžaduje pravidelné a systematické 
sledování, měla by správci nebo 
zpracovateli při sledování toho, zda je 
v rámci podniku dodržován soulad s tímto 
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soulad s tímto nařízením, asistovat další 
osoba. Tito inspektoři ochrany údajů, bez 
ohledu na to, zda se jedná o zaměstnance 
správce, či nikoli, by měli plnit své 
povinnosti a úkoly nezávisle.

nařízením, asistovat další osoba. Tito 
inspektoři ochrany údajů, bez ohledu na to, 
zda se jedná o zaměstnance správce, či 
nikoli, by měli plnit své povinnosti a úkoly 
nezávisle.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh souvisí s pozměňovacím návrhem k čl. 35 odst. 1b.

Pozměňovací návrh 21
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 97

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(97) Dochází-li ke zpracování osobních 
údajů v rámci činnosti některé provozovny 
správce nebo zpracovatele ve více 
členských státech Unie, měl by být k 
dohledu nad činnostmi prováděnými 
správcem či zpracovatelem v celé Unii a 
k přijímání souvisejících rozhodnutí 
příslušný jen jediný orgán dozoru, aby se 
zlepšilo jednotné uplatňování předpisů,
poskytla právní jistota a snížila 
administrativní zátěž těchto správců a 
zpracovatelů.

(97) Dochází-li ke zpracování osobních 
údajů v rámci činnosti některé provozovny 
správce nebo zpracovatele ve více 
členských státech Unie, měl by být k 
dohledu nad činnostmi prováděnými 
správcem či zpracovatelem v celé Unii a 
k přijímání souvisejících rozhodnutí 
příslušný jen jediný orgán dozoru, aby se 
poskytla právní jistota a snížila 
administrativní zátěž těchto správců a 
zpracovatelů.

Or. en

Odůvodnění

Ustanovení o jediném kontaktním místě samo o sobě nezvyšuje jednotnost. Za tímto účelem 
byly u příslušných článků předloženy pozměňovací návrhy, aby odpovědnost za jednotnost 
zůstala Evropské radě pro ochranu údajů.

Pozměňovací návrh 22
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 105

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(105) Aby bylo zajištěno jednotné (105) Aby bylo zajištěno jednotné 
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uplatňování tohoto nařízení v celé Unii, 
měl by být zaveden mechanismus 
jednotnosti pro spolupráci mezi orgány 
dozoru a s Komisí. Tento mechanismus by 
se měl použít především tehdy, má-li orgán 
dozoru v úmyslu přijmout opatření ohledně 
jednotlivých činností zpracování, které 
souvisejí s nabídkou zboží nebo služeb 
subjektům údajů v několika členských 
státech, nebo se sledováním těchto 
subjektů údajů nebo které by mohly 
významně ovlivnit volný pohyb osobních 
údajů. Měl by se použít také v případě, kdy 
orgán dozoru nebo Komise žádají, aby byla 
záležitost projednávána v rámci 
mechanismu jednotnosti. Tímto 
mechanismem by neměla být dotčena jiná 
opatření, která by Komise mohla přijmout 
při výkonu svých pravomocí podle Smluv.

uplatňování tohoto nařízení v celé Unii, 
měl by být zaveden mechanismus 
jednotnosti pro spolupráci mezi orgány 
dozoru a s Komisí. Tento mechanismus by 
se měl použít především tehdy, má-li orgán 
dozoru v úmyslu přijmout opatření ohledně 
jednotlivých činností zpracování, které 
souvisejí s nabídkou zboží nebo služeb 
subjektům údajů v několika členských 
státech, nebo se sledováním těchto 
subjektů údajů nebo které by mohly 
významně ovlivnit volný pohyb osobních 
údajů. Měl by se použít také v případě, kdy 
orgán dozoru nebo Komise žádají, aby byla 
záležitost projednávána v rámci 
mechanismu jednotnosti. Subjekty údajů 
by navíc měly mít právo dosáhnout 
jednotnosti, pokud soudí, že opatření 
orgánu pro ochranu údajů v určitém 
členském státě toto kritérium nesplňuje.
Tímto mechanismem by neměla být 
dotčena jiná opatření, která by Komise 
mohla přijmout při výkonu svých 
pravomocí podle Smluv.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací článek uvádí nový článek 63a.

Pozměňovací návrh 23
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 111

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(111) Každý subjekt údajů by měl mít 
právo podat stížnost orgánu dozoru 
v jakémkoli členském státě a mít právo na 
soudní opravný prostředek, jestliže se 
domnívá, že byla porušena jeho práva 
podle tohoto nařízení, nebo pokud orgán 
dozoru na stížnost nereaguje nebo nejedná, 
přestože je to nutné pro ochranu práva 
subjektu údajů.

(111) Každý subjekt údajů by měl mít 
právo podat stížnost orgánu dozoru 
v jakémkoli členském státě a mít právo na 
soudní opravný prostředek, jestliže se 
domnívá, že byla porušena jeho práva 
podle tohoto nařízení, nebo pokud orgán 
dozoru na stížnost nereaguje nebo nejedná, 
přestože je to nutné pro ochranu práva 
subjektu údajů. Pokud má subjekt údajů 
za to, že není splněna jednotnost, může 
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podat stížnost k Evropské radě pro 
ochranu údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 112

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(112) Veškeré subjekty, organizace nebo 
sdružení, jejichž cílem je chránit práva a 
zájmy subjektů údajů v souvislosti s 
ochranou jejich osobních údajů a jež byly 
řádně zřízeny podle práva některého 
členského státu, by měly mít právo vznést 
jménem subjektů údajů stížnost k orgánu 
dozoru nebo uplatnit právo na soudní 
opravný prostředek, nebo nezávisle na 
stížnosti subjektu údajů podat vlastní 
stížnost, jestliže se domnívají, že došlo k 
narušení bezpečnosti osobních údajů.

(112) Veškeré subjekty, organizace nebo 
sdružení, jejichž cílem je chránit práva a 
zájmy občanů, by měly mít právo vznést 
jménem subjektů údajů stížnost k orgánu 
dozoru nebo uplatnit právo na soudní 
opravný prostředek, nebo nezávisle na 
stížnosti subjektu údajů podat vlastní 
stížnost, jestliže se domnívají, že došlo k 
narušení bezpečnosti osobních údajů.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh doplňuje pozměňovací návrh k čl. 73 odst. 2.

Pozměňovací návrh 25
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 113

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(113) Každá fyzická nebo právnická osoba 
by měla mít právo na soudní opravný 
prostředek proti rozhodnutím orgánu 
dozoru, která se jí týkají. Řízení proti 
orgánu dozoru by se měla zahajovat před 
soudy toho členského státu, v němž je daný 
orgán dozoru usazen.

(113) Každá fyzická nebo právnická osoba 
by měla mít právo na soudní opravný 
prostředek proti rozhodnutím orgánu 
dozoru, která se jí týkají. Řízení proti 
orgánu dozoru by se měla zahajovat před 
soudy toho členského státu, v němž je daný 
orgán dozoru usazen, nebo před 
Evropskou radou pro ochranu údajů, 
pokud jde o nejednotnost v uplatňování 
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tohoto nařízení v ostatních členských 
státech.

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 114

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(114) Aby byla posílena soudní ochrana 
subjektu údajů v situacích, kdy je příslušný 
orgán dozoru usazen v jiném členském 
státě, než je stát, ve kterém má subjekt 
údajů bydliště, může subjekt údajů požádat 
jakýkoli subjekt, organizaci nebo sdružení, 
jejichž cílem je chránit práva a zájmy 
subjektů údajů v souvislosti s ochranou 
jejich osobních údajů, aby proti tomuto 
orgánu dozoru v tomto jiném členském 
státě jeho jménem zahájil u příslušného 
soudu řízení.

(114) Aby byla posílena soudní ochrana 
subjektu údajů v situacích, kdy je příslušný 
orgán dozoru usazen v jiném členském 
státě, než je stát, ve kterém má subjekt 
údajů bydliště, může subjekt údajů požádat 
jakýkoli subjekt, organizaci nebo sdružení, 
jejichž cílem je chránit práva a zájmy 
občanů, aby proti tomuto orgánu dozoru v 
tomto jiném členském státě jeho jménem 
zahájil u příslušného soudu řízení.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací je odůvodněn pozměňovacím návrhem k čl. 73 odst. 2.

Pozměňovací návrh 27
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 120

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(120) Aby byly posíleny a harmonizovány 
správní sankce za porušení tohoto nařízení, 
měl by každý orgán dozoru mít pravomoc 
trestat správní přestupky. Tyto přestupky 
by měly být uvedeny v tomto nařízení 
spolu s maximální hranicí odpovídajících 
správních pokut, které by měly být 
stanoveny v každém jednotlivém případě 
poměrně ke konkrétní situaci a s ohledem 

(120) Aby byly posíleny a harmonizovány 
správní sankce za porušení tohoto nařízení, 
měl by každý orgán dozoru mít pravomoc 
trestat správní přestupky. Tyto přestupky 
by měly být uvedeny v tomto nařízení 
spolu s maximální hranicí odpovídajících 
správních pokut, které by měly být 
stanoveny v každém jednotlivém případě 
poměrně ke konkrétní situaci a s ohledem 
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zejména na povahu, závažnost a dobu 
trvání daného porušení. V rámci 
mechanismu jednotnosti mohou být 
projednávány také odchylky při používání 
správních sankcí.

zejména na povahu, závažnost a dobu 
trvání daného porušení. V zájmu posilnění 
vnitřního trhu by měly být správní sankce 
jednotné napříč členskými státy. V rámci 
mechanismu jednotnosti mohou být 
projednávány také odchylky při používání 
správních sankcí.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh předjímá požadavek na jednotnost správních sankcí v článcích 78 a 
79.

Pozměňovací návrh 28
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 122

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(122) Zpracování osobních údajů o 
zdravotním stavu jako zvláštní kategorie 
údajů, která si zasluhuje vyšší stupeň 
ochrany, může být často odůvodněno řadou 
oprávněných důvodů ve prospěch 
jednotlivců a společnosti jako celku, 
zejména pokud jde o zajištění kontinuity 
přeshraniční zdravotní péče. Toto nařízení 
by proto mělo s využitím vhodných a 
zvláštních záruk na ochranu základních 
práv a osobních údajů jednotlivců 
harmonizovat podmínky zpracování 
osobních údajů o zdravotním stavu. To 
zahrnuje právo jednotlivců na přístup k 
osobním údajům o svém zdravotním stavu, 
například k údajům ve své lékařské 
dokumentaci, která obsahuje například 
informace o diagnóze, výsledky vyšetření, 
posudky ošetřujících lékařů a údaje o léčbě 
a údaje o veškerých provedených 
ošetřeních nebo zákrocích.

(122) Zpracování osobních údajů o 
zdravotním stavu jako zvláštní kategorie 
údajů, která si zasluhuje vyšší stupeň 
ochrany, může být často odůvodněno řadou 
oprávněných důvodů ve prospěch 
jednotlivců a společnosti jako celku, 
zejména pokud jde o zajištění kontinuity 
přeshraniční zdravotní péče. Toto nařízení 
by proto mělo s využitím vhodných a 
zvláštních záruk na ochranu základních 
práv a osobních údajů jednotlivců 
harmonizovat podmínky zpracování 
osobních údajů o zdravotním stavu. To 
zahrnuje právo jednotlivců na přístup k 
osobním údajům o svém zdravotním stavu, 
například k údajům ve své lékařské 
dokumentaci, která obsahuje například 
informace o diagnóze, výsledky vyšetření, 
posudky ošetřujících lékařů a údaje o léčbě 
a údaje o veškerých provedených 
ošetřeních nebo zákrocích, a to na přístup 
přímý či prostřednictvím předem 
pověřených osob.

Or. en
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je zapotřebí, aby měli příbuzní pacienta přístup k informacím tam, 
kde pacient není v důsledku závažného onemocnění schopen rozhodování či použití takových 
informací.

Pozměňovací návrh 29
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 122 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(122a) Pracovník, který zpracovává 
osobní údaje týkající se zdravotního stavu, 
by měl, pokud je to možné, obdržet 
anonymizované či pseudonymizované 
údaje, aby identita zůstala známá pouze 
praktickému lékaři či odbornému lékaři, 
který si takové zpracování údajů vyžádal.

Or. en

Odůvodnění

Tímto pozměňovacím návrhem se navrhuje další nástroj pro ochranu občanů, jejichž údaje o 
zdravotním stavu jsou spravovány či zpracovávány pracovníkem, který nepotřebuje znát 
identitu subjektu údajů.

Pozměňovací návrh 30
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) s nabídkou zboží nebo služeb těmto 
subjektům údajů v Unii nebo

a) s nabídkou zboží a služeb těmto 
subjektům údajů v Unii, včetně služeb 
poskytovaných bez finančních nákladů 
pro jednotlivce; nebo

Or. en

Odůvodnění

Toto doplnění pomáhá objasnit, že cíl sledovaný poskytovatelem služeb je pro použitelnost 
tohoto nařízení irelevantní a že povinnosti neziskových služeb či služeb poskytovaných 
zdarma jsou za obdobných podmínek stejné jako u ostatních.
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Pozměňovací návrh 31
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) „subjektem údajů“ identifikovaná 
fyzická osoba nebo fyzická osoba, kterou 
lze přímo či nepřímo identifikovat
prostředky, o nichž lze důvodně 
předpokládat, že je správce nebo jakákoli 
jiná fyzická nebo právnická osoba použijí 
pro identifikaci dané osoby, zejména s 
odkazem na identifikační číslo, lokalizační 
údaje, elektronický identifikátor nebo s 
odkazem na jeden či více zvláštních prvků 
její fyzické, fyziologické, genetické, 
psychické, ekonomické, kulturní nebo 
sociální identity;

1) „subjektem údajů“ identifikovaná 
fyzická osoba nebo fyzická osoba, kterou 
může správce nebo jakákoli jiná fyzická 
nebo právnická osoba přímo či nepřímo 
identifikovat zejména s odkazem na 
identifikační číslo, lokalizační údaje, 
elektronický identifikátor nebo s odkazem 
na jeden či více zvláštních prvků její 
fyzické, fyziologické, genetické, 
psychické, ekonomické, kulturní nebo 
sociální identity; Při určování, zda lze 
osobu identifikovat, by se měly zohlednit:

a) prostředky, o nichž lze důvodně 
předpokládat, že je správce nebo jakákoli 
jiná fyzická nebo právnická osoba, která 
má přístup k údajům, použije pro 
identifikaci dané osoby a
b) opatření, která správce či zpracovatel 
zavedl, aby prostřednictvím informací 
nemohla být plně identifikována fyzická 
osoba.
Fyzická osoba je „nepřímo 
identifikovatelná“, když zpracované údaje 
umožňují správci pouze odlišit jednu 
osobu od druhé, aniž by mohl ověřit její 
identitu.

Or. en

Odůvodnění

Definice navržená Komisí je příliš široká. Objasnění této otázky napomůže bližší upřesnění 
prostředků.

Pozměňovací návrh 32
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) „osobními údaji“ veškeré informace o 
subjektu údajů;

2) „osobními údaji“ informace o 
identifikovatelném subjektu údajů;

Or. en

Odůvodnění

Zúžení definice zvyšuje jistotu právního předpisu a předchází se zbytečné zátěži pro správce 
údajů, jež se netýká přímo subjektu údajů.

Pozměňovací návrh 33
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8) „souhlasem subjektu údajů“ jakýkoli 
svobodný, konkrétní, vědomý a výslovný 
projev vůle, kterým subjekt údajů dává 
buď v podobě prohlášení nebo jiného 
jednoznačného potvrzení své svolení ke 
zpracování svých osobních údajů;

8) „souhlasem subjektu údajů“ jakýkoli 
svobodný, konkrétní, vědomý a výslovný 
projev vůle, kterým subjekt údajů dává 
buď v podobě prohlášení nebo jiného 
jednoznačného potvrzení své svolení ke 
zpracování svých osobních údajů;
„jednoznačným potvrzením“ se rozumí 
nesporný úkon, který je výsledkem volby a 
který pro své úplné provedení nutně 
přepokládá zpracování údajů;

Or. en

Odůvodnění

Kdykoliv je pro poskytnutí zboží či služby nezbytně nutné zpracování osobních údajů, lze 
požadavek na takové zboží či službu považovat za výslovný projev vůle.

Pozměňovací návrh 34
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13) „hlavní provozovnou“ v případě 
správce místo jeho usazení v Unii, kde 
jsou přijímána hlavní rozhodnutí ohledně 

13) „hlavní provozovnou“ místo, kde je 
správce či zpracovatel usazen v Unii, kde 
jsou přijímána hlavní rozhodnutí ohledně 
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účelu, podmínek a prostředků zpracování 
osobních údajů; nejsou-li ohledně účelu, 
podmínek a prostředků zpracování 
osobních údajů přijímána rozhodnutí 
v Unii, je hlavní provozovnou místo, kde 
jsou prováděny hlavní činnosti spojené se 
zpracováním údajů, jež odpovídají 
činnostem sídla správce v Unii. V případě 
zpracovatele je „hlavní provozovnou“ 
místo, kde se nachází jeho ústřední správa 
v Unii;

účelu, podmínek a prostředků zpracování 
osobních údajů; nejsou-li ohledně účelu, 
podmínek a prostředků zpracování 
osobních údajů přijímána rozhodnutí 
v Unii, je hlavní provozovnou místo, kde 
jsou prováděny hlavní činnosti spojené se 
zpracováním údajů, jež odpovídají 
činnostem sídla správce či zpracovatele 
v Unii.

Or. en

Odůvodnění

Na zpracovatele by se měla vztahovat stejná definice jako na správce, pokud je zpracovatel 
v přímém vztahu se subjektem údajů.

Pozměňovací návrh 35
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

18) „dítětem“ každá osoba mladší 18 let; 18) „dítětem“ každá osoba mladší 14 let;

Or. en

Odůvodnění

Každá osoba mladší 18 let je nezletilá. Vzhledem k tomu, že technologie využívají spíše mladší 
generace, by se mělo rozlišit mezi dětmi a nezletilými, kdy nezletilí, pokud jsou přiměřeně 
informováni, mají oproti dětem jiné problémy. Představa, že starší nezletilí nevyužívají on-
line služby, činí toto nařízení nepoužitelným, když přitom u off-line aplikací se vnitrostátní 
právní předpisy na odpovědnost, kterou na sebe nezletilí berou, vztahují.

Pozměňovací návrh 36
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise je v souladu s článkem 86 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci za účelem dalšího vymezení 

vypouští se
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podmínek uvedených v odst. 1 písm. f) pro 
různá odvětví a různé situace při 
zpracovávání údajů, včetně zpracování 
osobních údajů týkajících se dítěte.

Or. en

Odůvodnění

Další upřesnění nejsou zapotřebí.

Pozměňovací návrh 37
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Subjekt údajů má právo kdykoli svůj 
souhlas odvolat. Odvoláním souhlasu není 
dotčena zákonnost zpracování 
vycházejícího ze souhlasu, který byl dán 
před jeho odvoláním.

3. Subjekt údajů má právo kdykoli svůj 
souhlas odvolat. Odvoláním souhlasu není 
dotčena zákonnost zpracování 
vycházejícího ze souhlasu, který byl dán 
před jeho odvoláním. Pokud je pro výkon 
povinností a práv podle smlouvy souhlas 
nutný, jeho odvolání naznačuje přání 
smlouvu ukončit.

Or. en

Odůvodnění

Povinnosti a práva plynoucí z dlouhodobých smluv (např. o životním pojištění) nemusí být 
vykonatelná, pokud dojde k odvolání souhlasu. Toto podrobnější vysvětlení je nutné, aby si 
subjekt údajů uvědomil následky své volby.

Pozměňovací návrh 38
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Správce oznamuje jednotlivým 
příjemcům, jimž byly údaje zpřístupněny,
všechny opravy nebo výmazy provedené 
v souladu s články 16 a 17 s výjimkou 
případů, kdy to není možné nebo to 
vyžaduje nepřiměřené úsilí.

Všechny opravy nebo výmazy provedené 
v souladu s články 16 a 17 se rozšiřují na 
jednotlivé příjemce, jimž byly údaje 
zpřístupněny, aniž by to podléhalo 
kontrole subjektu údajů.
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Or. en

Odůvodnění

Prodej databáze údajů třetí straně nezprošťuje správce údajů povinnosti dostát svým 
závazkům. Pokud však subjekt údajů dobrovolně či vědomě předal některé informace 
prostřednictvím správce údajů, tento již nenese další odpovědnost.

Pozměňovací návrh 39
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pokud se osobní údaje nezískávají od 
subjektu údajů, v době jejich zaznamenání 
nebo v rozumné lhůtě po jejich 
shromáždění s ohledem na zvláštní 
okolnosti, za kterých se údaje shromažďují 
nebo jinak zpracovávají, nebo pokud se 
uvažuje o jejich zpřístupnění dalšímu 
příjemci pak nejpozději tehdy, kdy se údaje 
zpřístupňují poprvé.

b) pokud se osobní údaje nezískávají od 
subjektu údajů, v době jejich zaznamenání 
nebo v rozumné lhůtě po jejich 
shromáždění s ohledem na zvláštní 
okolnosti, za kterých se údaje shromažďují 
nebo jinak zpracovávají, nebo pokud se 
uvažuje o jejich zpřístupnění dalšímu 
příjemci; nejpozději však tehdy, kdy se 
údaje buď zpřístupňují poprvé, nebo kdy 
jsou poprvé zpracovány, a to podle toho, 
co nastane dříve.

Or. en

Odůvodnění

Poskytnutí těchto informací je další zárukou pro subjekt údajů. Proto před tímto poskytnutím 
nemůže dojít ani ke zpracování, ani ke zpřístupnění.

Pozměňovací návrh 40
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 5 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) údaje nebyly získány od subjektu údajů 
a poskytnutí těchto informací není možné 
nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí nebo

b) jsou údaje určeny pouze pro účely podle 
článku 83 a nebyly získány od subjektu 
údajů a poskytnutí těchto informací není 
možné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí 
nebo

Or. en
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Odůvodnění

Toto ustanovení vychází přímo z čl. 11 odst. 2 směrnice 95/46/ES, avšak bez této specifikace 
by vznikla mezera v ochraně spotřebitelů. Tento pozměňovací návrh uvádí do souladu 
původní záměr a formulaci.

Pozměňovací návrh 41
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
86 za účelem dalšího vymezení kritérií pro 
kategorie příjemců uvedených v odst. 1 
písm. f), požadavků týkajících se 
oznámení o potenciálním přístupu 
uvedeném v odst. 1 písm. g), kritérií pro 
další nezbytné informace uvedené v odst. 
1 písm. h) pro konkrétní odvětví a situací 
a podmínek a vhodných záruk pro výjimky 
uvedené v odst. 5 písm. b). Komise přitom 
přijme vhodná opatření pro 
mikropodniky, malé a střední podniky.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Další upřesnění nejsou zapotřebí.

Pozměňovací návrh 42
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) dobu, po kterou se budou osobní údaje 
uchovávat;

d) dobu, po kterou se budou osobní údaje 
uchovávat, a dobu sběru údajů;

Or. en

Odůvodnění

Přidává na jasnosti a pomáhá subjektu údajů zkontrolovat, zda byl opravdu udělen souhlas. 
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Na druhé straně je pro správce údajů méně zatěžující prokázat okolnosti souhlasu.

Pozměňovací návrh 43
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – první pododstavec (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) na požádání a zdarma správce údajů 
také v přiměřené lhůtě poskytne důkaz o 
zákonnosti zpracování;

Or. en

Odůvodnění

Poskytne-li správce údajů tento důkaz přímo subjektu údajů, měl by se snížit počet soudních 
řízení.

Pozměňovací návrh 44
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
86 za účelem dalšího vymezení kritérií a 
požadavků ohledně sdělování informací 
subjektu údajů o obsahu osobních údajů 
uvedených v odst. 1 písm. g).

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Toto doplnění se jeví jako nepotřebné.

Pozměňovací návrh 45
Návrh nařízení
Článek 17 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Právo být zapomenut a právo na výmaz Právo na výmaz
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Or. en

Odůvodnění

Nadpis navržený Komisí je zavádějící.

Pozměňovací návrh 46
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud správce uvedený v odstavci 1 
zveřejnil osobní údaje, přijme vzhledem 
k údajům, za jejichž zveřejnění je 
zodpovědný, veškerá rozumná opatření, 
včetně technických, aby informoval třetí 
strany, které tyto údaje zpracovávají, že 
subjekt údajů od nich požaduje vymazání 
všech odkazů na tyto osobní údaje nebo 
kopií či replikací těchto osobních údajů. 
Pokud správce povolil zveřejnění osobních 
údajů třetí straně, nese za něj odpovědnost 
správce.

2. Pokud správce uvedený v odstavci 1 
předal osobní údaje či je zveřejnil, aniž by 
mu k tomu subjekt údajů dal jasný pokyn, 
přijme vzhledem k údajům, za jejichž 
zveřejnění je zodpovědný, veškerá 
rozumná opatření, aby informoval třetí 
strany, které tyto údaje zpracovávají, že 
subjekt údajů od nich požaduje vymazání 
všech odkazů na tyto osobní údaje nebo 
kopií či replikací těchto osobních údajů. 
Pokud správce povolil zveřejnění osobních 
údajů třetí straně, nese za něj odpovědnost 
správce.

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení se zaměřuje zejména na předávání údajů, které jsou předmětem žádosti o 
výmaz. Musí být jasné, že pokud je subjekt údajů zveřejnil, či ke zveřejnění dal pokyn správci 
údajů, či tak učinil prostřednictvím správce, odpovědnost stále nese subjekt údajů. Na druhou
stranu správce údajů je odpovědný za uplatňování tohoto ustanovení také na údaje, které byly 
dobrovolně předány či poskytnuty třetím stranám, jež nemají se subjektem údajů žádný vztah.

Pozměňovací návrh 47
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 86 za účelem dalšího vymezení:

vypouští se

a) kritérií a požadavků na uplatňování 
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odstavce 1 v případě konkrétních odvětví a 
konkrétních situací, kdy se údaje 
zpracovávají,
b) podmínek pro výmaz odkazů, kopií 
nebo replikací osobních údajů z veřejně 
dostupných komunikačních služeb, jak je 
uvedeno v odstavci 2;
c) kritérií a podmínek pro omezení 
zpracování osobních údajů podle odstavce 
4.

Or. en

Odůvodnění

Další taková upřesnění nejsou zapotřebí.

Pozměňovací návrh 48
Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise může určit elektronický formát 
uvedený v odstavci 1 a technické normy, 
metody a postupy pro přenos osobních 
údajů podle odstavce 2. Tyto prováděcí 
akty se přijímají v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 87 odst. 2.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Ve chvíli, kdy je formát přenosný, může ho trh poskytnout bez zásahu Komise.

Pozměňovací návrh 49
Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Povinnosti vyplývající z tohoto článku 
se nepoužijí, pokud jsou zpracovávané 
údaje pro subjekt údajů alespoň částečně 
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bezvýznamné. 

Or. en

Odůvodnění

Některé údaje jsou po zpracování zajímavé pouze pro správce údajů (např. údaje zpracované 
pro posouzení úvěrové způsobilosti či nákupní historie zaznamenaná v distribuční síti 
prostřednictvím věrnostních karet) a jejich uvolnění konkurentům ho může poškodit. Subjekt 
údajů má nadále právo na přístup, avšak aniž by to znamenalo přenositelnost.

Pozměňovací návrh 50
Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud je vznesena námitka ve smyslu 
odstavců 1 a 2, správce již nemůže déle 
příslušné osobní údaje používat či jinak 
zpracovávat.

3. Pokud je vznesena námitka ve smyslu 
odstavců 1 a 2, správce již nemůže déle 
příslušné osobní údaje používat, uchovávat
či jinak zpracovávat.

Or. en

Odůvodnění

Uchovávání nezpracovatelných údajů je nákladné pro správce a nebezpečné pro subjekt 
údajů, pokud by do databáze vnikly neautorizované subjekty. Jedná se pouze o zpřesnění.

Pozměňovací návrh 51
Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každá fyzická osoba má právo, aby se 
na ni nevztahovalo žádné opatření, jež má 
vůči ní právní účinky nebo se jí významně 
dotýká, provedené pouze na základě 
automatizovaného zpracování určeného 
k vyhodnocení jistých rysů její osobnosti 
nebo k analýze či předpovídání zejména 
plnění pracovních povinností, ekonomické 
situace, lokalizace, zdravotního stavu, 
osobních preferencí, spolehlivosti nebo 
chování této fyzické osoby.

vypouští se
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Or. en

Odůvodnění

Sledovaný přístup se odvíjí od negativního vnímání profilování, které je však velmi užitečné v 
marketingu, pro finanční služby a pro přizpůsobení zboží a služeb. Tento odstavec musí být 
zrušen, aby se přístup obrátil a profilování bylo umožněno, kromě případů, kdy může mít níže 
specifikované důsledky.

Pozměňovací návrh 52
Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aniž jsou dotčena další ustanovení 
tohoto nařízení, může se na osobu 
vztahovat opatření uvedené v odstavci 1 
pouze tehdy, je-li zpracování:

2. Aniž jsou dotčena další ustanovení 
tohoto nařízení, opatření, které má pro
osobu právní účinek či se osoby zásadním 
způsobem týká a je založené pouze na 
automatickém zpracování určeném 
k zhodnocení určitých osobních aspektů 
týkajících se této osoby nebo 
k analyzování či předpovědi zejména 
pracovní výkonnosti této osoby, její 
ekonomické situace, polohy, zdravotního 
stavu, osobních preferencí, spolehlivosti či
chování, je zákonné pouze tehdy, je-li 
zpracování:

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) založeno na souhlasu subjektu údajů, 
s výhradou podmínek stanovených v 
článku 7 a vhodných záruk.

c) založeno na souhlasu subjektu údajů, 
s výhradou podmínek stanovených v 
článku 7, článku 15 a článku 16.

Or. en
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Odůvodnění

Změna přístupu povoluje profilování, pokud si ho je subjekt údajů vědom a pokud má možnost 
přístupu k používaným osobním informacím (čl. 15) a možnost je změnit, jsou-li chybné (čl. 
16).

Pozměňovací návrh 54
Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
86 za účelem dalšího vymezení kritérií a 
požadavků na vhodná opatření uvedená 
v odstavci 1, která nebyla uvedena 
v odstavci 2, stanovení podmínek pro 
mechanismy ověřování a auditu uvedené 
v odstavci 3 a kritérií proporcionality 
podle odstavce 3 a zvážení specifických 
opatření zejména pro mikropodniky, malé 
a střední podniky.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Text je již dostatečně jasný, a není tedy třeba dalšího upřesnění.

Pozměňovací návrh 55
Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Správce přijme mechanismy, aby 
zajistil, že standardně se budou 
zpracovávat pouze ty osobní údaje, které 
jsou pro každý konkrétní účel zpracování 
nutné, a že zejména jejich shromažďování 
či uchovávání nepřesáhne minimum, jež je 
pro tyto účely nezbytné, a to jak co do 
množství údajů, tak do doby jejich 
uchovávání. Tyto mechanismy konkrétně
zaručí, že osobní údaje se nebudou 

2. Správce přijme mechanismy, aby 
zajistil, že standardně se budou 
zpracovávat pouze ty osobní údaje, které 
jsou pro každý konkrétní účel zpracování 
nutné, a že zejména jejich shromažďování 
či uchovávání nepřesáhne minimum, jež je 
pro tyto účely nezbytné, a to jak co do 
množství údajů, tak do doby jejich 
uchovávání. Tyto mechanismy také zaručí, 
že osobní údaje se nebudou standardně 
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standardně zpřístupňovat neomezenému 
počtu fyzických osob.

zpřístupňovat neomezenému počtu 
fyzických osob, pokud to není 
odůvodněno podle článku 6. 

Or. en

Odůvodnění

Tento článek je velmi ovlivněn případem Lindqvist. Existují však určité případy, kdy je 
dostupnost některých údajů neomezeným počtem osob právně odůvodněná (např. datum 
narození kandidátů do volených úřadů) či odůvodněná povahou poskytovaných služeb (např. 
sociální sítě). Případ od případu může být množství přístupných údajů větší či menší.

Pozměňovací návrh 56
Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kde správce určuje účel, podmínky a 
prostředky zpracování osobních údajů 
společně s ostatními, určí společní správci 
ve vzájemném ujednání, jakou 
odpovědnost každý z nich nese za plnění 
povinností vyplývajících z tohoto nařízení, 
zejména pokud jde o postupy a 
mechanismy pro výkon práv subjektu 
údajů.

Kde správce určuje účel, podmínky a 
prostředky zpracování osobních údajů 
společně s ostatními, určí společní správci 
ve vzájemném ujednání, jakou 
odpovědnost každý z nich nese za plnění 
povinností vyplývajících z tohoto nařízení, 
zejména pokud jde o postupy a 
mechanismy pro výkon práv subjektu 
údajů. Pokud takové určení chybí či není 
dostatečně jasné, může subjekt údajů 
uplatnit svá práva u kteréhokoliv ze 
správců a ti jsou plně odpovědní.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh subjekt údajů v tomto zvláštním případě lépe chrání.

Pozměňovací návrh 57
Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podniky zaměstnávající méně než 250 
osob nebo or

vypouští se
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Or. en

Odůvodnění

Společnost vystupující jako správce údajů pro osobní údaje evropských subjektů údajů musí 
být přímo odpovědná evropskému orgánu. V této souvislosti nehraje roli, zda se jedná o malý 
či střední podnik či mikropodnik.

Pozměňovací návrh 58
Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
86 za účelem dalšího vymezení kritérií a 
požadavků, pokud jde o odpovědnosti, 
povinnosti a úkoly zpracovatele v souladu 
s odstavcem 1, a za účelem vymezení 
podmínek, jež umožní usnadnit 
zpracovávání osobních údajů ve skupině 
podniků, zejména za účelem kontroly a 
podávání zpráv.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tato upřesnění nejsou nutná. Těmto předáním v rámci skupiny se již věnuje jiná část tohoto 
návrhu.

Pozměňovací návrh 59
Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Správce a zpracovatel, a v patřičném 
případě zástupce správce, poskytnou tuto 
dokumentaci na požádání orgánu dozoru.

3. Správce a zpracovatel, a v patřičném 
případě zástupce správce, poskytnou tuto 
dokumentaci na požádání orgánu dozoru a 
v elektronické podobě subjektu údajů.

Or. en
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Odůvodnění

Zásady ochrany osobních údajů by přístupné subjektu údajů i orgánu dozoru.

Pozměňovací návrh 60
Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podniky či organizace, které 
zaměstnávají méně než 250 osob a pro 
které je zpracovávání osobních údajů 
pouze doplňkem k jejich hlavním 
činnostem.

b) podniky či organizace, pro které je 
zpracovávání osobních údajů pouze 
doplňkem k jejich hlavním činnostem.

Or. en

Odůvodnění

Velikost správce údajů je pro účely ochrany údajů nepodstatná.

Pozměňovací návrh 61
Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
86 za účelem dalšího vymezení kritérií a 
požadavků, pokud jde o dokumentaci 
uvedenou v odstavci 1, aby zohlednila 
zejména odpovědnosti správce a 
zpracovatele, a v patřičném případě 
zástupce správce.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Další upřesnění není zapotřebí.

Pozměňovací návrh 62
Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Dojde-li k narušení bezpečnosti 
osobních údajů, správce jej ohlásí orgánu 
dozoru, a to bez zbytečného odkladu, a je-
li to možné, nejpozději do 24 hodin od 
chvíle, kdy toto narušení zjistil. Pokud 
není případ ohlášen orgánu dozoru do 24 
hodin, k ohlášení je třeba připojit 
odůvodnění.

1. Dojde-li k narušení bezpečnosti 
osobních údajů, správce jej ohlásí orgánu 
dozoru, a to bez zbytečného odkladu.

Or. en

Odůvodnění

Po narušení bezpečnosti osobních údajů by mělo být prioritou učinit příslušná opatření ke 
zmenšení škod. Stanovením konkrétní lhůty se prioritním stává oznámení.

Pozměňovací návrh 63
Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Veškeré případy narušení bezpečnosti 
osobních údajů správce zdokumentuje, 
přičemž zaznamená příslušné okolnosti, 
účinky daného narušení a kroky 
podniknuté pro jeho nápravu. 
Dokumentace musí orgánu dozoru 
umožňovat ověření souladu s tímto 
článkem. Dokumentace obsahuje pouze ty 
informace, které jsou k tomuto účelu nutné.

4. Veškeré případy narušení bezpečnosti 
osobních údajů správce zdokumentuje, 
přičemž zaznamená příslušné okolnosti, 
účinky daného narušení a kroky 
podniknuté pro jeho nápravu. 
Dokumentace musí orgánu dozoru 
umožňovat ověření souladu s tímto 
článkem a s článkem 30. Dokumentace 
obsahuje pouze ty informace, které jsou 
k tomuto účelu nutné.

Or. en

Odůvodnění

Správce údajů musí prokázat, že učinil veškerá možná opatření k zabránění narušení 
bezpečnosti osobních údajů, a kromě toho musí ukázat, že vzniklá narušení správně řešil.

Pozměňovací návrh 64
Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
86 za účelem dalšího vymezení kritérií a 
požadavků, pokud jde o zjišťování 
případů narušení bezpečnosti osobních 
údajů podle odstavců 1 a 2 a o konkrétní 
okolnosti, za nichž jsou správce a 
zpracovatel povinni narušení ohlašovat.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Další upřesnění není zapotřebí.

Pozměňovací návrh 65
Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jestliže je pravděpodobné, že narušení 
bezpečnosti osobních údajů se nepříznivě 
dotkne ochrany osobních údajů nebo 
soukromí subjektu údajů, správce po 
ohlášení uvedeném v článku 31 oznámí 
případ narušení bez zbytečného odkladu 
dotčenému subjektu údajů.

1. Jestliže je pravděpodobné, že narušení 
bezpečnosti osobních údajů se nepříznivě 
dotkne ochrany osobních údajů nebo 
soukromí subjektu údajů, nebo může-li 
zásah subjektu údajů zásadním způsobem 
zmírnit možné nepříznivé důsledky 
narušení bezpečnosti osobních údajů, 
správce zároveň s provedením dalších 
naléhavých opatření a před ohlášením 
uvedeným v článku 31 oznámí případ 
narušení bez zbytečného odkladu 
dotčenému subjektu údajů.

Or. en

Odůvodnění

V některých případech je spolupráce subjektu údajů zásadní pro snížení negativních dopadů 
narušení bezpečnosti osobních údajů. Například pokud dojde ke zcizení čísla kreditní karty, je 
subjekt údajů jediný, kdo může oddělit splatné platby od neoprávněných. Jeho spolupráce je 
tedy mnohem důležitější než oznámení orgánu. Přidání těchto případů a jejich upřednostnění 
je tedy velmi důležité.
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Pozměňovací návrh 66
Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
86 za účelem dalšího vymezení kritérií a 
požadavků, pokud jde o okolnosti, za 
jakých se narušení bezpečnosti osobních 
údajů pravděpodobně nepříznivě dotkne 
osobních údajů, jak je uvedeno v odstavci 
1.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Orgán pro ochranu údajů má v posouzení dopadu všechny potřebné údaje ke zhodnocení, zda 
důsledky narušení bezpečnosti osobních údajů mohou nepříznivě ovlivnit osobní údaje či 
soukromí subjektu údajů.

Pozměňovací návrh 67
Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zpracování provádí podnik 
zaměstnávající 250 či více osob nebo

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Velikost správce a zpracovatele údajů nemá vliv na ochranu osobních údajů subjektu.

Pozměňovací návrh 68
Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V případě uvedeném v odst. 1 písm. b) vypouští se
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může skupina podniků jmenovat jediného 
inspektora ochrany údajů.

Or. en

Odůvodnění

Po vypuštění odst. 1 písm. b) tento odstavec nadále nedává smysl.

Pozměňovací návrh 69
Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
86 za účelem dalšího vymezení kritérií a 
požadavků, pokud jde o hlavní činnosti 
správce nebo zpracovatele uvedené v odst. 
1 písm. c), a za účelem dalšího vymezení 
kritérií pro profesní kvality inspektora 
ochrany údajů uvedené v odst. 5.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tato další upřesnění nejsou nutná.

Pozměňovací návrh 70
Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
86 za účelem dalšího vymezení kritérií a 
požadavků, pokud jde o úkoly, osvědčení, 
postavení, pravomoci a zdroje inspektora 
ochrany údajů podle odstavce 1.

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Další upřesnění nejsou zapotřebí.

Pozměňovací návrh 71
Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) právnímu státu, související platné 
legislativě, a to obecné i odvětvové, včetně 
právních předpisů o veřejné bezpečnosti, 
obraně a vnitrostátní bezpečnosti, trestnímu 
právu; profesním pravidlům a 
bezpečnostním opatřením, která jsou v 
dané zemi nebo dané mezinárodní 
organizaci dodržována, jakož i k účinným a 
vynutitelným právům včetně účinné 
správní a soudní nápravy pro subjekty 
údajů, zejména pro ty z nich, jež mají 
bydliště v Unii a jejichž osobní údaje jsou 
předávány;

a) právnímu státu, související platné 
legislativě, a to obecné i odvětvové, včetně 
právních předpisů o veřejné bezpečnosti, 
obraně a vnitrostátní bezpečnosti, trestnímu 
právu; profesním pravidlům a 
bezpečnostním opatřením, která jsou v 
dané zemi nebo dané mezinárodní 
organizaci dodržována, precedenční 
judikatuře, jakož i k účinným a 
vynutitelným právům včetně účinné 
správní a soudní nápravy pro subjekty 
údajů, zejména pro ty z nich, jež mají 
bydliště v Unii a jejichž osobní údaje jsou 
předávány;

Or. en

Odůvodnění

V některých zemích mají dřívější rozsudky soudů velký význam (např. země uplatňující 
anglosaské zvykové právo). 

Pozměňovací návrh 72
Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Komise zveřejní v Úředním věstníku 
Evropské unie seznam třetích zemí, území 
a odvětví zpracovávání v určité zemi a 
mezinárodních organizací, v nichž podle 
jejího rozhodnutí přiměřená úroveň 
ochrany je nebo není zaručena.

7. Komise zveřejní v Úředním věstníku 
Evropské unie a na své internetové stránce 
seznam třetích zemí, území a odvětví 
zpracovávání v určité zemi a 
mezinárodních organizací, v nichž podle 
jejího rozhodnutí přiměřená úroveň 
ochrany je nebo není zaručena.
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Or. en

Odůvodnění

Internetová stránka usnadňuje aktualizaci a v mnoha případech i vyhledání.

Pozměňovací návrh 73
Návrh nařízení
Článek 62

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Není rozumné přetěžovat Komisi úkoly, které může mnohem efektivněji plnit Evropská rada 
pro ochranu údajů. 

Pozměňovací návrh 74
Návrh nařízení
Článek 63 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 63a
Odvolací řízení

Aniž jsou dotčeny pravomoci soudního 
systému členských států a Unie, Evropská 
rada pro ochranu údajů může vydávat 
závazná stanoviska, pokud:
a) se subjekt či správce údajů odvolává na 
základě nedůsledného uplatňování tohoto 
nařízení v členských státech a 
b) mechanismus jednotnosti uvedený 
v článcích 58 a 63 nedokázal zajistit, že se 
na určitém opatření shodne prostá většina 
členů Evropské rady pro ochranu údajů.
Před vydáním takového stanoviska vezme 
Evropská rada pro ochranu údajů 
v úvahu všechny informace, které jsou 
známé příslušnému orgánu pro ochranu 
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údajů, včetně názoru zúčastněných 
subjektů.

Or. en

Odůvodnění

Bez ohledu na pravomoci orgánu pro ochranu údajů hlavní země usazení je zapotřebí 
dodatečného opatření k zajištění soudržnosti na celém jednotném trhu, pokud dojde ke 
krajnímu případu a bude přijato tak kontroverzní opatření, že celý mechanismus jednotnosti 
nebude schopen dosáhnout širší shody.

Pozměňovací návrh 75
Návrh nařízení
Čl. 66 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) vydává stanoviska k návrhům 
rozhodnutí orgánů dozoru podle 
mechanismu jednotnosti uvedeného v 
článku 57;

d) vydává stanoviska k návrhům 
rozhodnutí orgánů dozoru podle 
mechanismu jednotnosti uvedeného v 
článku 57 a v článku 63a;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací článek doplňuje nový článek 63a.

Pozměňovací návrh 76
Návrh nařízení
Čl. 73 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Veškeré subjekty, organizace nebo 
sdružení, jejichž cílem je chránit práva a 
zájmy subjektů údajů v souvislosti s 
ochranou jejich osobních údajů a jež byly 
řádně zřízeny v souladu s právem 
některého členského státu, mají právo 
vznést jménem jednoho či více subjektů 
údajů stížnost k orgánu dozoru v 
kterémkoli z členských států, jestliže se 
domnívají, že zpracováním osobních údajů 
byla narušena práva subjektu údajů podle 

2. Veškeré subjekty, organizace nebo 
sdružení, jejichž cílem je chránit práva a 
zájmy občanů mají právo vznést jménem 
jednoho či více subjektů údajů stížnost k 
orgánu dozoru v kterémkoli z členských 
států, jestliže se domnívají, že zpracováním 
osobních údajů byla narušena práva 
subjektu údajů podle tohoto nařízení.
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tohoto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Návrh Komise je příliš omezený. Rozšíření počtu subjektů, které mohou vznášet stížnosti, je 
zárukou pro práva subjektů údajů.

Pozměňovací návrh 77
Návrh nařízení
Čl. 74 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každá fyzická nebo právnická osoba má 
právo na soudní opravný prostředek proti 
rozhodnutím orgánu dozoru, která se jí 
týkají.

1. Aniž je dotčen postup popsaný v článku 
63a, každá fyzická nebo právnická osoba 
má právo na soudní opravný prostředek 
proti rozhodnutím orgánu dozoru, která se 
jí týkají.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací článek doplňuje nový článek 63a.

Pozměňovací návrh 78
Návrh nařízení
Čl. 78 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy stanoví pravidla pro 
sankce, jež se budou ukládat za porušení 
ustanovení tohoto nařízení, a podniknou 
všechna opatření, která jsou zapotřebí k 
zajištění jejich provádění, včetně případů, 
kdy správce nedodrží svou povinnost 
jmenovat zástupce. Takto stanovené sankce 
musí být účinné, přiměřené a odrazující.

1. Členské státy stanoví pravidla pro 
sankce, jež se budou ukládat za porušení 
ustanovení tohoto nařízení, a podniknou 
všechna opatření, která jsou zapotřebí k 
zajištění jejich provádění, včetně případů, 
kdy správce nedodrží svou povinnost 
jmenovat zástupce. Takto stanovené sankce 
musí být účinné, jednotné, přiměřené 
a odrazující.

Or. en
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Odůvodnění

Sankce se musí uplatňovat jednotně napříč celou Evropskou unií.

Pozměňovací návrh 79
Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Správní sankce jsou v každém 
jednotlivém případě účinné, přiměřené a 
odrazující. Výše správní pokuty se stanoví 
s patřičným přihlédnutím k povaze, 
závažnosti a době trvání daného porušení, 
k tomu, zda k porušení došlo úmyslně nebo 
z nedbalosti, k míře odpovědnosti dané 
fyzické či právnické osoby a k dřívějšímu 
porušování z jejich strany, k technickým a 
organizačním opatřením a postupům 
provedeným podle článku 23 a k míře 
spolupráce s orgánem dozoru za účelem 
nápravy daného porušení.

2. Správní sankce jsou v každém 
jednotlivém případě účinné, jednotné,
přiměřené a odrazující. Výše správní 
pokuty se stanoví s patřičným přihlédnutím 
k povaze, závažnosti a době trvání daného 
porušení, k tomu, zda k porušení došlo 
úmyslně nebo z nedbalosti, k míře 
odpovědnosti dané fyzické či právnické 
osoby a k dřívějšímu porušování z jejich 
strany, k technickým a organizačním 
opatřením a postupům provedeným podle 
článku 23 a k míře spolupráce s orgánem 
dozoru za účelem nápravy daného 
porušení.

Or. en

Odůvodnění

Správní sankce se musí uplatňovat jednotně napříč celou Evropskou unií.

Pozměňovací návrh 80
Návrh nařízení
Čl. 81 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V mezích tohoto nařízení a v souladu s 
čl. 9 odst. 2 písm. h) se musí zpracovávání 
osobních údajů o zdravotním stavu 
zakládat na právu Unie nebo právu 
členského státu, které stanoví zvláštní a 
vhodná opatření k ochraně oprávněných 
zájmů subjektu údajů, a musí být zapotřebí:

1. V mezích tohoto nařízení a v souladu s 
čl. 9 odst. 2 písm. h) se musí zpracovávání 
osobních údajů o zdravotním stavu 
zakládat na právu Unie nebo právu 
členského státu, které stanoví zvláštní, 
jednotná a vhodná opatření k ochraně 
oprávněných zájmů subjektu údajů, a musí 
být zapotřebí:
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Or. en

Odůvodnění

Doplnění požadavku jednotnosti dává právním systémům členských států menší míru volnosti, 
přičemž má na paměti cíl jednotného trhu.

Pozměňovací návrh 81
Návrh nařízení
Čl. 81 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
86 za účelem bližšího určení jiných 
důvodů veřejného zájmu v oblasti 
veřejného zdraví, jak je uvedeno v odst. 1 
písm. b), jakož i kritérií a požadavků, 
pokud jde o záruky pro zpracovávání 
osobních údajů za účely uvedenými v 
odstavci 1.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Další upřesnění nejsou zapotřebí.

Pozměňovací návrh 82
Návrh nařízení
Čl. 83 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
86 za účelem dalšího vymezení kritérií a 
požadavků, pokud jde o zpracovávání 
osobních údajů pro účely uvedené v 
odstavcích 1 a 2, jakož i veškerých 
potřebných omezení práv subjektu údajů 
na informace a zpřístupnění a upřesnění 
podmínek a záruk pro práva subjektu 
údajů za těchto okolností.

vypouští se
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Or. en

Odůvodnění

Další upřesnění nejsou zapotřebí.

Pozměňovací návrh 83
Návrh nařízení
Čl. 84 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Každý členský stát oznámí Komisi 
nejpozději do data uvedeného v čl. 91 odst. 
2 pravidla, která přijme podle odstavce 1, a 
bez zbytečného odkladu jakékoliv následné 
změny, jež se těchto pravidel dotknou.

2. Každý členský stát oznámí Komisi 
nejpozději do data uvedeného v čl. 91 odst. 
2 pravidla, která přijme podle odstavce 1, 
aby mohla Komise ověřit soulad s pravidly 
ostatních členských států, a bez 
zbytečného odkladu jakékoliv následné 
změny, jež se těchto pravidel dotknou.

Or. en

Odůvodnění

Jednotný trh potřebuje jednotné uplatňování tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 84
Návrh nařízení
Čl. 86 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 6 odst. 5, čl. 8
odst. 3, čl. 9 odst. 3, čl. 12 odst. 5, čl. 14 
odst. 7, čl. 15 odst. 3, čl. 17 odst. 9, čl. 20 
odst. 6, čl. 22 odst. 4, čl. 23 odst. 3, čl. 26 
odst. 5, čl. 28 odst. 5, čl. 30 odst. 3, čl. 31 
odst. 5, čl. 32 odst. 5, čl. 33 odst. 6, čl. 34 
odst. 8, čl. 35 odst. 11, čl. 37 odst. 2, čl. 39 
odst. 2, čl. 43 odst. 3, čl. 44 odst. 7, čl. 79 
odst. 6, čl. 81 odst. 3, čl. 82 odst. 3 a čl. 83
odst. 3 je svěřena Komisi na dobu 
neurčitou počínaje datem vstupu tohoto 
nařízení v platnost.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 8 odst. 3, čl. 9. 
odst. 3, čl. 12 odst. 5, čl. 20 odst. 5, čl. 23 
odst. 3, čl. 30 odst. 3, čl. 33 odst. 6, čl. 34 
odst. 8, čl. 39 odst. 2, čl. 43 odst. 3, čl. 44 
odst. 7, čl. 79 odst. 7 a čl. 82 odst. 3 je 
svěřena Komisi na dobu neurčitou počínaje 
datem vstupu tohoto nařízení v platnost.
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Or. en

Odůvodnění

Je nutné zohlednit pozměňovací návrhy, které tyto pravomoci zrušily. Pokud byla učiněna 
oprava odkazovaného odstavce, jednalo se o nalezený překlep.

Pozměňovací návrh 85
Návrh nařízení
Čl. 86 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomocí uvedené v čl. 6 odst. 
5, čl. 8 odst. 3, čl. 9 odst. 3, čl. 12 odst. 5, 
čl. 14 odst. 7, čl. 15 odst. 3, čl. 17 odst. 9, 
čl. 20 odst. 6, čl. 22 odst. 4, čl. 23 odst. 3, 
čl. 26 odst. 5, čl. 28 odst. 5, čl. 30 odst. 3, 
čl. 31 odst. 5, čl. 32 odst. 5, čl. 33 odst. 6, 
čl. 34 odst. 8, čl. 35 odst. 11, čl. 37 odst. 2, 
čl. 39 odst. 2, čl. 43 odst. 3, čl. 44 odst. 7, 
čl. 79 odst. 6, čl. 81 odst. 3, čl. 82 odst. 3 a 
čl. 83 odst. 3 kdykoli zrušit. Rozhodnutím 
o zrušení se ukončuje přenesení pravomocí 
v něm blíže určených. Rozhodnutí nabývá 
účinku dnem následujícím po zveřejnění 
rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské 
unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm 
upřesněn. Nedotýká se platnosti již 
platných aktů v přenesené pravomoci.

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci podle čl. 8 odst. 3, 
čl. 9 odst. 3, čl. 12 odst. 5, čl. 20 odst. 5, 
čl. 23 odst. 3, čl. 30 odst. 3, čl. 33 odst. 6, 
čl. 34 odst. 8, čl. 39 odst. 2, čl. 43 odst. 3, 
čl. 44 odst. 7, čl. 79 odst. 7 a čl. 82 odst. 3 
kdykoliv zrušit. Rozhodnutím o zrušení se 
ukončuje přenesení pravomocí v něm blíže 
určených. Rozhodnutí nabývá účinku dnem 
následujícím po zveřejnění rozhodnutí 
v Úředním věstníku Evropské unie nebo k 
pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. 
Nedotýká se platnosti již platných aktů v 
přenesené pravomoci.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh doplňuje pozměňovací návrhy rušící tuto pravomoc. Kde byl 
pozměněn odkazovaný článek, byl odhalen překlep.

Pozměňovací návrh 86
Návrh nařízení
Čl. 86 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
článku čl. 6 odst. 5, čl. 8 odst. 3, čl. 9 odst. 

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
čl. 8 odst. 3, čl. 9 odst. 3, čl. 12 odst. 5, čl. 
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3, čl. 12 odst. 5, čl. 14 odst. 7, čl. 15 odst. 
3, čl. 17 odst. 9, čl. 20 odst. 6, čl. 22 odst. 
4, čl. 23 odst. 3, čl. 26 odst. 5, čl. 28 odst. 
5, čl. 30 odst. 3, čl. 31 odst. 5, čl. 32 odst. 
5, čl. 33 odst. 6, čl. 34 odst. 8, čl. 35 odst. 
11, čl. 37 odst. 2, čl. 39 odst. 2, čl. 43 odst. 
3, čl. 44 odst. 7, čl. 79 odst. 6, čl. 81 odst.
3, čl. 82 odst. 3 a čl. 83 odst. 3 vstoupí v 
platnost, pouze pokud proti němu 
Evropský parlament nebo Rada nevysloví 
námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy 
jim byl tento akt oznámen, nebo pokud 
Evropský parlament i Rada před uplynutím 
této lhůty informují Komisi o tom, že 
námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.

20 odst. 5, čl. 23 odst. 3, čl. 30 odst. 3, čl. 
33 odst. 6, čl. 34 odst. 8, čl. 39 odst. 2, čl. 
43 odst. 3, čl. 44 odst. 7, čl. 79 odst. 7 a čl. 
82 odst. 3 vstoupí v platnost, pouze pokud 
proti němu Evropský parlament a Rada 
nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců 
ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, 
nebo pokud Evropský parlament a Rada 
před uplynutím této lhůty Komisi 
informují, že námitky nevysloví. Z podnětu 
Evropského parlamentu nebo Rady se tato 
lhůta prodlouží o dva měsíce.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný, aby pozměňovací návrhy, které zrušily pravomoc, na níž 
odkazuje začátek tohoto článku, byly účinné.


