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Pozměňovací návrh 165
Paul Rübig

Návrh nařízení
Název 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrh Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY

o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů (obecné nařízení o 
ochraně údajů)

o ochraně fyzických a právnických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů 
(obecné nařízení o ochraně údajů)

(Text s významem pro EHP) (Text s významem pro EHP)

Or. de

Pozměňovací návrh 166
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Právní východisko 1 a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na Listinu základních práv 
Evropské unie, a zejména na její 
článek 7 a 8,

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Právní východisko 1 b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na Evropskou úmluvu o 
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lidských právech, a zejména na její 
článek 8,

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Paul Rübig

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Ochrana fyzických osob v souvislosti 
se zpracováváním osobních údajů je 
základním právem. Ustanovení čl. 8 odst. 1 
Listiny základních práv Evropské unie a čl. 
16 odst. 1 Smlouvy stanoví, že každý má 
právo na ochranu osobních údajů, které se 
jej týkají.

(1) Ochrana fyzických a právnických osob 
v souvislosti se zpracováváním osobních 
údajů je základním právem. Ustanovení čl. 
8 odst. 1 Listiny základních práv Evropské 
unie a čl. 16 odst. 1 Smlouvy stanoví, že 
každý má právo na ochranu osobních 
údajů, které se jej týkají.

Or. de

Pozměňovací návrh 169
Paul Rübig

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Zpracování osobních údajů má sloužit 
lidem; zásady a pravidla ochrany fyzických 
osob v souvislosti se zpracováváním jejich 
osobních údajů by proto měly bez ohledu 
na státní příslušnost nebo bydliště těchto
osob dodržovat jejich základní práva a 
svobody, zejména právo na ochranu 
osobních údajů. Zpracování osobních údajů 
by mělo přispět k dotvoření prostoru 
svobody, bezpečnosti a práva a 
hospodářské unie, k hospodářskému a 
sociálnímu pokroku, posilování a 
sbližování ekonomik v rámci vnitřního trhu 

(2) Zpracování osobních údajů má sloužit 
lidem; zásady a pravidla ochrany fyzických 
a právnických osob v souvislosti se 
zpracováváním jejich osobních údajů by 
proto měly bez ohledu na státní příslušnost 
nebo bydliště fyzických osob nebo sídlo 
právnických osob dodržovat jejich 
základní práva a svobody, zejména právo 
na ochranu osobních údajů. Zpracování 
osobních údajů by mělo přispět k dotvoření 
prostoru svobody, bezpečnosti a práva a 
hospodářské unie, k hospodářskému a 
sociálnímu pokroku, posilování a 
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a k dobrým životním podmínkám 
jednotlivců.

sbližování ekonomik v rámci vnitřního trhu 
a k dobrým životním podmínkám 
jednotlivců.

Or. de

Pozměňovací návrh 170
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Ochrana soukromí jednotlivce musí 
být výchozím bodem pro způsob 
zpracování osobních údajů ve veřejných 
rejstřících.

Or. sv

Pozměňovací návrh 171
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Zásady svobodného přístupu 
k informacím, které jsou 
charakteristickou součástí ústavních 
tradic členských států, by neměly být 
oslabeny, zatímco svoboda projevu a 
svoboda tisku, jak je vyjadřují ústavy
členských států, musí být zaručeny.

Or. sv

Pozměňovací návrh 172
Amelia Andersdotter
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Rychlý technologický rozvoj a 
globalizace s sebou přinesly nové výzvy 
pro oblast ochrany osobních údajů. Objem 
sdílených a sbíraných údajů dramaticky 
vzrostl. Technologie umožňují jak 
soukromým společnostem, tak orgánům 
veřejné moci využívat při provádění jejich 
činností osobní údaje v nebývalém 
rozsahu. Jednotlivé osoby stále častěji 
zveřejňují své osobní údaje i v globálním 
měřítku. Technologie změnily ekonomiku i 
společenský život a vyžadují další 
zjednodušení volného pohybu údajů 
v rámci Unie a předávání do třetích zemí a 
mezinárodním organizacím a zároveň 
zajištění vysoké úrovně ochrany osobních 
údajů.

(5) Rychlý technologický rozvoj a 
globalizace s sebou přinesly nové výzvy 
pro oblast ochrany osobních údajů. Objem 
sdílených a sbíraných údajů dramaticky 
vzrostl. Technologie umožňují jak 
soukromým společnostem, tak orgánům 
veřejné moci využívat při provádění jejich 
činností osobní údaje v nebývalém 
rozsahu. Jednotlivé osoby stále častěji 
zveřejňují své osobní údaje i v globálním 
měřítku. Technologie změnily ekonomiku i 
společenský život a vyžadují zlepšení 
právních záruk, které zjednoduší volný 
pohyb údajů v rámci Unie a předávání do 
třetích zemí a mezinárodním organizacím a 
zajistí vysokou úroveň ochrany osobních 
údajů.

Or. en

Odůvodnění

Ačkoli nařízení sleduje dva cíle (ochranu osobních údajů a umožnění jejich volného pohybu 
v rámci Unie), první cíl by měl být zdůrazněn více, neboť se jedná o základní právo.

Pozměňovací návrh 173
András Gyürk

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Kromě jiných technologií může 
evropskou ekonomiku změnit cloud 
computing za předpokladu, že budou 
zavedena náležitá opatření týkající se 
bezpečnosti a ochrany údajů. Aby byla 
zajištěna nejvyšší úroveň bezpečnosti 
osobních údajů, je nezbytné pochopit 
práva a povinnosti správce údajů a 
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zpracovatele údajů dané nařízením.

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Pokud jde o cíle a zásady, směrnice 
95/46/EC zůstává v platnosti, avšak 
nezabránila roztříštěnosti, pokud jde o 
způsob uplatňování ochrany osobních 
údajů v rámci celé Unie, právní nejistotě a 
rozšířenému pocitu veřejnosti, že zejména 
s internetovými činnostmi jsou spojena 
značná rizika ohledně ochrany jednotlivých 
osob. Rozdíly v úrovni ochrany práv a 
svobod jednotlivých osob, zejména práva 
na ochranu osobních údajů, v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů poskytované 
v členských státech mohou bránit volnému 
pohybu osobních údajů v rámci Unie. Tyto 
rozdíly mohou být překážkou pro výkon 
hospodářských činností na úrovni Unie, 
narušovat hospodářskou soutěž a bránit 
správním orgánům ve výkonu povinností, 
které mají na základě práva Unie. Tento 
rozdíl v úrovni ochrany vyplývá z rozdílů, 
které existují v provádění a uplatňování 
směrnice 95/46/ES.

(7) Pokud jde o cíle a zásady, směrnice 
95/46/EC zůstává v platnosti, avšak 
nezabránila roztříštěnosti, pokud jde o 
způsob uplatňování ochrany osobních 
údajů v rámci celé Unie, právní nejistotě a 
rozšířenému pocitu veřejnosti, že zejména 
s internetovými činnostmi jsou spojena 
značná rizika ohledně ochrany jednotlivých 
osob. Rozdíly v úrovni ochrany práv a 
svobod jednotlivých osob, zejména práva 
na ochranu osobních údajů, v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů poskytované 
v členských státech mohou bránit volnému 
pohybu osobních údajů v rámci Unie a 
mohou vést k právní nejistotě ohledně 
dodržování základního práva na soukromí 
a ochranu údajů. Tyto rozdíly mohou být 
překážkou pro výkon hospodářských 
činností na úrovni Unie, narušovat 
hospodářskou soutěž a bránit správním 
orgánům ve výkonu povinností, které mají 
na základě práva Unie. Tento rozdíl 
v úrovni ochrany vyplývá z rozdílů, které 
existují v provádění a uplatňování směrnice 
95/46/ES.

Or. en

Odůvodnění

Rozdíly v úrovni ochrany práv a svobod jednotlivých osob, zejména práva na ochranu 
osobních údajů, v souvislosti se zpracováním osobních údajů poskytované v členských státech 
mohou bránit volnému pohybu osobních údajů v rámci Unie a mohou vést k právní nejistotě 
ohledně dodržování základního práva na soukromí a ochranu údajů.
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Pozměňovací návrh 175
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Pokud jde o cíle a zásady, směrnice 
95/46/EC zůstává v platnosti, avšak 
nezabránila roztříštěnosti, pokud jde o 
způsob uplatňování ochrany osobních 
údajů v rámci celé Unie, právní nejistotě a 
rozšířenému pocitu veřejnosti, že zejména 
s internetovými činnostmi jsou spojena 
značná rizika ohledně ochrany jednotlivých 
osob. Rozdíly v úrovni ochrany práv a 
svobod jednotlivých osob, zejména práva 
na ochranu osobních údajů, v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů poskytované 
v členských státech mohou bránit volnému 
pohybu osobních údajů v rámci Unie. Tyto 
rozdíly mohou být překážkou pro výkon 
hospodářských činností na úrovni Unie, 
narušovat hospodářskou soutěž a bránit 
správním orgánům ve výkonu povinností, 
které mají na základě práva Unie. Tento 
rozdíl v úrovni ochrany vyplývá z rozdílů, 
které existují v provádění a uplatňování 
směrnice 95/46/ES.

(7) Pokud jde o cíle a zásady, směrnice 
95/46/EC zůstává v platnosti, to však 
nezabránilo roztříštěnosti, pokud jde o 
způsob uplatňování ochrany osobních 
údajů v rámci celé Unie, právní nejistotě a 
rozšířenému pocitu veřejnosti, že zejména 
s internetovými činnostmi jsou spojena 
značná rizika ohledně ochrany jednotlivých 
osob. Rozdíly v úrovni ochrany práv a 
svobod jednotlivých osob, zejména práva 
na ochranu osobních údajů, v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů poskytované 
v členských státech mohou bránit volnému 
pohybu osobních údajů v rámci Unie 
a nevyhnutelně vést k porušování 
základního práva na soukromí a ochranu 
údajů. Tyto rozdíly mohou být překážkou 
pro výkon hospodářských činností na 
úrovni Unie, narušovat hospodářskou 
soutěž a bránit správním orgánům ve 
výkonu povinností, které mají na základě 
práva Unie. Tento rozdíl v úrovni ochrany 
vyplývá z rozdílů, které existují 
v provádění a uplatňování směrnice 
95/46/ES.

Or. en

Odůvodnění

Nejednotné uplatňování právních předpisů o ochraně údajů nevyhnutelně vede k omezování 
základních práv občanů.

Pozměňovací návrh 176
Amelia Andersdotter
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) S cílem zajistit jednotnou a vysokou 
úroveň ochrany fyzických osob a odstranit 
překážky pohybu osobních údajů by měla 
být úroveň ochrany práv a svobod osob v 
souvislosti se zpracováním těchto údajů 
rovnocenná ve všech členských státech. V 
celé Unii je třeba zajistit jednotné 
uplatňování pravidel ochrany základních 
práv a svobod fyzických osob v souvislosti 
se zpracováváním osobních údajů.

(8) S cílem zajistit jednotnou a vysokou 
úroveň ochrany fyzických osob a odstranit 
překážky pohybu osobních údajů by měla 
být úroveň ochrany práv a svobod osob 
v souvislosti se zpracováním těchto údajů 
rovnocenná ve všech členských státech
a pokud možno shodná. V celé Unii je 
třeba zajistit jednotné uplatňování pravidel 
ochrany základních práv a svobod 
fyzických osob v souvislosti se 
zpracováváním osobních údajů.

Or. en

Odůvodnění

Pravidla pro zpracování údajů jsou již ve všech členských státech teoreticky „rovnocenná“. 
To, že je tento návrh návrhem nařízení však napovídá, že uvedený přístup selhal. Tento bod 
odůvodnění by měl tuto myšlenku odpovídajícím způsobem odrážet.

Pozměňovací návrh 177
Paul Rübig

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) S cílem zajistit jednotnou a vysokou 
úroveň ochrany fyzických osob a odstranit 
překážky pohybu osobních údajů by měla 
být úroveň ochrany práv a svobod osob 
v souvislosti se zpracováním těchto údajů 
rovnocenná ve všech členských státech. 
V celé Unii je třeba zajistit jednotné 
uplatňování pravidel ochrany základních 
práv a svobod fyzických osob v souvislosti 
se zpracováváním osobních údajů.

(8) S cílem zajistit jednotnou a vysokou 
úroveň ochrany fyzických osob a odstranit 
překážky pohybu osobních údajů by měla 
být úroveň ochrany práv a svobod osob 
v souvislosti se zpracováním těchto údajů 
rovnocenná ve všech členských státech. 
V celé Unii je třeba zajistit jednotné 
uplatňování pravidel ochrany základních 
práv a svobod fyzických a právnických
osob v souvislosti se zpracováváním 
osobních údajů.

Or. de
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Pozměňovací návrh 178
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Účinná ochrana osobních údajů v celé 
Unii vyžaduje posílení a upřesnění práv 
subjektů údajů a povinností těch, kteří 
zpracovávají osobní údaje a určují způsob 
jejich zpracování, ale také stejné 
pravomoci členských států při sledování a 
zajišťování souladu s pravidly ochrany 
osobních údajů a stejné sankce za jejich 
porušování.

(9) Účinná ochrana osobních údajů v celé 
Unii vyžaduje posílení a upřesnění práv 
subjektů údajů a povinností těch, kteří 
zpracovávají osobní údaje a určují způsob 
jejich zpracování, ale také stejné 
pravomoci a technickou a provozní 
kapacitu členských států při sledování a 
zajišťování souladu s pravidly ochrany 
osobních údajů a stejné sankce za jejich 
porušování.

Or. en

Odůvodnění

Silné a nezávislé orgány dozoru jsou jednou z nezbytných podmínek účinné ochrany údajů. 
Neměly by podléhat vnějšímu vlivu, jak potvrdil Evropský soudní dvůr (věc C-518/07 a C-
614/10) a měly by disponovat potřebnými finančními a lidskými zdroji umožňujícími zajistit 
prosazování právních předpisů v oblasti ochrany údajů. Cílem navrhované změny je 
poskytnout orgánům dozoru nezávislost a zdroje, které potřebují, aby mohly účinně střežit 
základní právo na ochranu údajů.

Pozměňovací návrh 179
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Ustanovení čl. 16 odst. 2 Smlouvy 
zmocňuje Evropský parlament a Radu ke 
stanovení pravidel týkajících se ochrany 
jednotlivců v souvislosti se zpracováváním 
osobních údajů a pravidel souvisejících 
s volným pohybem osobních údajů.

(10) Ustanovení čl. 16 odst. 2 Smlouvy 
zmocňuje Evropský parlament a Radu ke 
stanovení pravidel týkajících se ochrany 
jednotlivců v souvislosti se zpracováváním 
osobních údajů orgány, institucemi 
a jinými subjekty Unie a členskými státy
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při výkonu činností, jež spadají do oblasti 
působnosti práva Unie, a pravidel 
souvisejících s volným pohybem osobních 
údajů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 180
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Aby byla zajištěna jednotná úroveň 
ochrany jednotlivců v celé Unii a 
odstraněny rozdíly bránící volnému 
pohybu údajů v rámci vnitřního trhu, je 
nezbytné přijmout nařízení, které poskytne 
hospodářským subjektům, včetně 
mikropodniků, malých a středních 
podniků, právní jistotu a transparentnost, 
jednotlivcům zaručí ve všech členských 
státech stejná právně vymahatelná práva a 
správcům a zpracovatelům uloží stejné 
povinnosti a odpovědnosti s cílem zajistit 
účinné sledování zpracovávání osobních 
údajů a stejné sankce ve všech členských 
státech, jakož i účinnou spolupráci mezi 
orgány dozoru různých členských států. 
Aby byla zohledněna specifická situace 
mikropodniků, malých a středních 
podniků, obsahuje toto nařízení řadu 
výjimek. Kromě toho jsou orgány a 
subjekty Unie, členské státy a jejich orgány 
dozoru podporovány v tom, aby při 
uplatňování tohoto nařízení zohledňovaly 
specifické potřeby mikropodniků, malých a 
středních podniků. Pojem mikropodniky, 
malé a střední podniky by měl vycházet 
z doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 
6. května 2003 o definici mikropodniků, 
malých a středních podniků.

(11) Aby byla zajištěna jednotná úroveň 
ochrany jednotlivců v celé Unii a 
odstraněny rozdíly bránící volnému 
pohybu údajů v rámci vnitřního trhu, je 
nezbytné přijmout nařízení, které poskytne 
hospodářským subjektům, včetně 
mikropodniků, malých a středních 
podniků, právní jistotu a transparentnost, 
jednotlivcům zaručí ve všech členských 
státech stejná právně vymahatelná práva a 
správcům a zpracovatelům uloží stejné 
povinnosti a odpovědnosti s cílem zajistit 
účinné sledování zpracovávání osobních 
údajů a stejné sankce ve všech členských 
státech, jakož i účinnou spolupráci mezi 
orgány dozoru různých členských států. 
Aby byla zohledněna specifická situace 
mikropodniků, malých a středních 
podniků, obsahuje toto nařízení řadu 
výjimek pro případy, kdy jsou
prokazatelně nutné a kdy nevedou
k oslabení ochrany osobních údajů ani 
zásad jednotného trhu. Kromě toho jsou 
orgány a subjekty Unie, členské státy a 
jejich orgány dozoru podporovány v tom, 
aby při uplatňování tohoto nařízení 
zohledňovaly specifické potřeby 
mikropodniků, malých a středních 
podniků. Pojem mikropodniky, malé a 
střední podniky by měl vycházet 
z doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 
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6. května 2003 o definici mikropodniků, 
malých a středních podniků.

Or. en

Odůvodnění

Výjimky by měly být mikropodnikům, malým a středním podnikům udělovány jen v nezbytných 
případech. Měly by být rovněž uplatňovány tak, aby neoslabily předvídatelnost a právní 
jistotu pro občany nebo jednotný trh pro podniky.

Pozměňovací návrh 181
András Gyürk

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Aby byla zajištěna jednotná úroveň 
ochrany jednotlivců v celé Unii a 
odstraněny rozdíly bránící volnému 
pohybu údajů v rámci vnitřního trhu, je 
nezbytné přijmout nařízení, které poskytne 
hospodářským subjektům, včetně 
mikropodniků, malých a středních 
podniků, právní jistotu a transparentnost, 
jednotlivcům zaručí ve všech členských 
státech stejná právně vymahatelná práva a 
správcům a zpracovatelům uloží stejné 
povinnosti a odpovědnosti s cílem zajistit 
účinné sledování zpracovávání osobních 
údajů a stejné sankce ve všech členských 
státech, jakož i účinnou spolupráci mezi 
orgány dozoru různých členských států. 
Aby byla zohledněna specifická situace 
mikropodniků, malých a středních 
podniků, obsahuje toto nařízení řadu 
výjimek. Kromě toho jsou orgány a 
subjekty Unie, členské státy a jejich orgány 
dozoru podporovány v tom, aby při 
uplatňování tohoto nařízení zohledňovaly 
specifické potřeby mikropodniků, malých a 
středních podniků. Pojem mikropodniky, 
malé a střední podniky by měl vycházet 
z doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 

(11) Aby byla zajištěna jednotná úroveň 
ochrany jednotlivců v celé Unii a 
odstraněny rozdíly bránící volnému 
pohybu údajů v rámci vnitřního trhu, je 
nezbytné přijmout nařízení, které poskytne 
hospodářským subjektům, včetně 
mikropodniků, malých a středních 
podniků, právní jistotu a transparentnost, 
jednotlivcům zaručí ve všech členských 
státech stejná právně vymahatelná práva a 
správcům a zpracovatelům uloží stejné 
povinnosti a odpovědnosti s cílem zajistit 
účinné sledování zpracovávání osobních 
údajů a stejné sankce ve všech členských 
státech, jakož i účinnou spolupráci mezi 
orgány dozoru různých členských států. 
Aby byla zohledněna specifická situace 
mikropodniků, malých a středních 
podniků, obsahuje toto nařízení řadu 
výjimek. Kromě toho jsou orgány a 
subjekty Unie, členské státy a jejich orgány 
dozoru podporovány v tom, aby při 
uplatňování tohoto nařízení zohledňovaly 
specifické potřeby mikropodniků, malých a 
středních podniků a rovněž zásadu 
„zelenou malým a středním podnikům“, 
aby byly zájmy mikropodniků, malých 
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6. května 2003 o definici mikropodniků, 
malých a středních podniků.

a středních podniků zohledněny již na 
samém počátku tvorby politik. Pojem 
mikropodniky, malé a střední podniky by 
měl vycházet z doporučení Komise 
2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o 
definici mikropodniků, malých a středních 
podniků.

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Rachida Dati

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Aby byla zajištěna jednotná úroveň 
ochrany jednotlivců v celé Unii a 
odstraněny rozdíly bránící volnému 
pohybu údajů v rámci vnitřního trhu, je 
nezbytné přijmout nařízení, které poskytne 
hospodářským subjektům, včetně 
mikropodniků, malých a středních 
podniků, právní jistotu a transparentnost, 
jednotlivcům zaručí ve všech členských 
státech stejná právně vymahatelná práva a 
správcům a zpracovatelům uloží stejné 
povinnosti a odpovědnosti s cílem zajistit 
účinné sledování zpracovávání osobních 
údajů a stejné sankce ve všech členských 
státech, jakož i účinnou spolupráci mezi 
orgány dozoru různých členských států. 
Aby byla zohledněna specifická situace 
mikropodniků, malých a středních 
podniků, obsahuje toto nařízení řadu 
výjimek. Kromě toho jsou orgány a 
subjekty Unie, členské státy a jejich orgány 
dozoru podporovány v tom, aby při 
uplatňování tohoto nařízení zohledňovaly 
specifické potřeby mikropodniků, malých a 
středních podniků. Pojem mikropodniky, 
malé a střední podniky by měl vycházet 
z doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 
6. května 2003 o definici mikropodniků, 

(11) Aby byla zajištěna jednotná úroveň 
ochrany jednotlivců v celé Unii a 
odstraněny rozdíly bránící volnému 
pohybu údajů v rámci vnitřního trhu, je 
nezbytné přijmout nařízení, které poskytne 
hospodářským subjektům, včetně 
mikropodniků, malých a středních 
podniků, právní jistotu a transparentnost, 
jednotlivcům zaručí ve všech členských 
státech stejná právně vymahatelná práva a 
správcům a zpracovatelům uloží stejné 
povinnosti a odpovědnosti s cílem zajistit 
účinné sledování zpracovávání osobních 
údajů a stejné sankce ve všech členských 
státech, jakož i účinnou spolupráci mezi 
orgány dozoru různých členských států. 
Aby byla zohledněna specifická situace 
mikropodniků, malých a středních 
podniků, obsahuje toto nařízení řadu 
výjimek. Kromě toho jsou orgány a 
subjekty Unie, členské státy a jejich orgány 
dozoru podporovány v tom, aby po dohodě 
s příslušnými zúčastněnými stranami při 
uplatňování tohoto nařízení zohledňovaly 
specifické potřeby mikropodniků, malých a 
středních podniků. Pojem mikropodniky, 
malé a střední podniky by měl vycházet 
z doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 
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malých a středních podniků. 6. května 2003 o definici mikropodniků, 
malých a středních podniků.

Or. fr

Odůvodnění

Používání výjimek s sebou nese riziko neprůhlednosti, kterému je třeba se vyhnout zajištěním 
toho, že se výjimky vypracují v úzké spolupráci se stranami, jichž se dotknou.

Pozměňovací návrh 183
Paul Rübig

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Ochrana poskytovaná tímto nařízením 
se týká zpracovávání osobních údajů 
fyzických osob bez ohledu na jejich státní 
příslušnost nebo bydliště. Pokud jsou 
zpracovávány údaje právnických osob a 
zejména podniků vytvořených jako 
právnické osoby, např. název, právní forma 
a kontaktní údaje, neměly by se tyto 
právnické osoby domáhat ochrany na 
základě tohoto nařízení. To by mělo platit 
rovněž v případě, kdy jméno právnické 
osoby obsahuje jména jedné nebo více 
fyzických osob.

(12) Ochrana poskytovaná tímto nařízením 
se týká zpracovávání osobních údajů 
fyzických osob bez ohledu na jejich státní 
příslušnost nebo bydliště. Pokud jsou 
zpracovávány údaje právnických osob a 
zejména podniků vytvořených jako 
právnické osoby, např. název, právní forma 
a kontaktní údaje, měly by se tyto 
právnické osoby rovněž domáhat ochrany 
na základě tohoto nařízení.

Or. de

Pozměňovací návrh 184
Paul Rübig

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Ochrana jednotlivců by měla být 
technologicky neutrální a nezávislá na 

(13) Ochrana fyzických a právnických 
osob by měla být technologicky neutrální a 
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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.

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.

Or. de

Pozměňovací návrh 185
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Toto nařízení se nezabývá otázkami 
ochrany základních práv a svobod nebo 
volného pohybu údajů v souvislosti 
s činnostmi, které nespadají do působnosti 
práva Unie, ani zpracováním osobních 
údajů orgány, institucemi a jinými 
subjekty Unie, na které se vztahuje 
nařízení (ES) č. 45/2001, nebo 
zpracováním osobních údajů členskými 
státy při výkonu jejich činností v rámci 
společné zahraniční a bezpečnostní 
politiky Unie.

(14) Toto nařízení se nezabývá otázkami 
ochrany základních práv a svobod nebo 
volného pohybu údajů v souvislosti 
s činnostmi, které nespadají do působnosti 
práva Unie.

Or. en

Odůvodnění

Tato široká škála výjimek odporuje myšlence, která stojí za předloženým návrhem Komise -
konkrétně potřebě zaujmout k ochraně základního práva na soukromí jednotný přístup. Tyto 
výjimky proto musí být v zájmu soudržnosti vypuštěny. Viz také pozměňovací návrh k článku 
2.
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Pozměňovací návrh 186
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Ochrana 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 je upravena vlastním 
právním nástrojem na úrovni Unie. Proto 
by se toto nařízení nemělo uplatňovat při 
zpracovávání údajů za těmito účely. Na 
údaje zpracovávané orgány veřejné moci 
podle tohoto nařízení, pokud jsou 
používány za účelem prevence, 
vyšetřování, odhalování či stíhání trestných 
činů nebo výkonu trestů, by se však měl 
vztahovat konkrétnější právní nástroj na 
úrovni Unie (směrnice XX/YYY).

(16) Ochrana fyzických osob v souvislosti 
se zpracováváním osobních údajů 
příslušnými orgány veřejné moci za 
účelem prevence, vyšetřování, odhalování 
či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů 
a o volném pohybu těchto údajů je 
upravena vlastním právním nástrojem na 
úrovni Unie. Proto by se toto nařízení
nemělo uplatňovat při zpracovávání údajů 
za těmito účely. Na údaje zpracovávané 
orgány veřejné moci podle tohoto nařízení, 
pokud jsou používány za účelem prevence, 
vyšetřování, odhalování či stíhání trestných 
činů nebo výkonu trestů, by se však měl 
vztahovat konkrétnější právní nástroj na 
úrovni Unie (směrnice XX/YYY).

Or. en

Odůvodnění

Vyjasnění v souladu s pozměňovacím návrhem k článku 2.

Pozměňovací návrh 187
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Tímto nařízením by nemělo být 
dotčeno uplatňování směrnice 2000/31/ES, 
zejména pokud jde o pravidla týkající se 
odpovědnosti poskytovatelů 
zprostředkovatelských služeb uvedená 
v článcích 12 až 15 uvedené směrnice.

(17) Omezení odpovědnosti podle 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2000/31/ES o elektronickém obchodu 
mají horizontální povahu a vztahují se 
tudíž na příslušné činnosti všech 
poskytovatelů služeb informační 
společnosti. Toto nařízení stanovuje 
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pravidla pro zpracování osobních údajů, 
zatímco směrnice o elektronickém 
obchodu vymezuje podmínky, za nichž je 
poskytovatel informačních služeb 
odpovědný za porušení právních předpisů 
třetí stranou. V zájmu zajištění právní 
jistoty pro evropské občany a podniky je 
třeba jednotným způsobem dodržovat 
jasné a odlišné funkce těchto dvou 
nástrojů. Tímto nařízením by nemělo být 
dotčeno uplatňování směrnice 2000/31/ES, 
zejména pokud jde o pravidla týkající se 
odpovědnosti poskytovatelů 
zprostředkovatelských služeb uvedená 
v článcích 12 až 15 uvedené směrnice.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zajištění právní jistoty pro evropské občany a podniky by mělo být vymezení rolí 
tohoto nařízení a směrnice 2001/31/ES co nejjasnější.

Pozměňovací návrh 188
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Aby se určilo, zda může být 
zpracovávání považováno za „sledování 
chování“ subjektu údajů, mělo by být 
zjištěno, zda jsou sledovány při své 
činnosti na internetu za pomoci technik
zpracovávání údajů, které spočívají ve 
vytvoření „profilu“ osoby, zejména pro 
přijímání rozhodnutí, která se jí týkají, 
nebo pro rozbor nebo předpovídání jejích
osobních preferencí, postojů a jejího
chování.

(21) Aby se určilo, zda může být 
zpracovávání považováno za „sledování 
chování“ subjektu údajů, mělo by být 
zjištěno, zda jsou subjekty sledovány se 
záměrem použít, nebo případně následně 
použít, techniky zpracovávání údajů, které 
spočívají ve vytvoření „profilu“, zejména 
pro přijímání rozhodnutí, která se jich
týkají, nebo pro rozbor nebo předpovídání 
jejich osobních preferencí, postojů a jejich
chování.

Or. en
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Odůvodnění

Ke sledování nedochází pouze na internetu (např. sledování zákazníků v obchodním centru 
pomocí chytrých kamerových systémů nebo sledování pomocí štítků pro radiofrekvenční 
identifikaci), proto odstranění slov „na internetu“ zajišťuje technologickou neutralitu. Sběr 
údajů a jejich používání k profilování se navíc nemusí odehrávat současně. Údaje mohou být 
nejdříve shromažďovány za jiným účelem a posléze použity k profilování. 

Pozměňovací návrh 189
Amelia Andersdotter

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 předpokládat, že je správce nebo 
jakákoli jiná osoba použijí pro identifikaci 
dané osoby. Při plném zohlednění stavu 
technologií a technologických trendů by 
se zásady ochrany údajů neměly uplatňovat 
na údaje, které byly dostatečně 
anonymizovány tak, aby subjekt údajů již 
nebyl identifikovatelný.

Or. en

Odůvodnění

Za účelem zajištění řádné ochrany je důležité, aby pojmy „osobní údaje“ a „subjekt údajů“
nebyly definovány příliš úzce. Nařízení by se mělo zcela zřejmě vztahovat na údaje, které 
umožňují vyčleňování, a mělo by být jasné, že na elektronické identifikátory je třeba ve většině 
případů nahlížet jako na osobní údaje. Vzhledem k neustálému pokroku technologií je možné 
očekávat, že útoky za účelem zrušení anonymizace údajů budou stále promyšlenější. Širší 
definice pojmů „osobní údaje“ a „subjekt údajů“ jsou důležité pro vytvoření ochrany, která 
obstojí i v budoucnosti.

Pozměňovací návrh 190
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly
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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 pouze na konkrétní informace 
týkající se identifikovaných nebo 
identifikovatelných osob. Při určování, zda 
je osoba identifikovatelná, by se mělo 
přihlédnout: (i) pouze k těm prostředkům, 
o nichž lze důvodně předpokládat, že je 
správce nebo jakákoli jiná fyzická či 
právnická osoba použijí pro identifikaci 
dané osoby, a (ii) k odůvodněné 
pravděpodobnosti, že určitá osoba bude 
identifikována. Zásady ochrany údajů by 
se neměly uplatňovat na údaje, které byly 
dostatečně anonymizovány tak, aby na 
jejich základě subjekt údajů již nebyl 
identifikovatelný.

Or. en

Pozměňovací návrh 191
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) Toto nařízení uznává, že 
pseudonymizace je přínosem pro všechny 
subjekty údajů, neboť znamená, že osobní 
údaje jsou změněny, aby samy o sobě 
nemohly být subjektu údajů přiřazeny bez 
použití dodatečných údajů. To by mělo 
podnítit správce k používání
pseudonymizace údajů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 192
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Při využívání on-line služeb mohou
být uživateli přiřazeny elektronické 
identifikátory, jako jsou adresy 
internetového protokolu nebo
identifikátory cookies, které používají jeho 
zařízení, aplikace, nástroje a protokoly. To 
může zanechávat stopy, které mohou být 
spolu s jedinečnými identifikátory a 
dalšími informacemi, které servery 
získávají, použity k vytvoření profilů 
jednotlivých osob a k jejich identifikaci. 
Z toho vyplývá, že identifikační čísla, 
lokalizační údaje, elektronické 
identifikátory nebo jiné specifické prvky 
jako takové nemusejí být nezbytně za 
všech okolností považovány za osobní 
údaje.

(24) Při využívání on-line služeb může být 
uživateli přiřazen jeden nebo více 
elektronických identifikátorů, jako jsou 
adresy internetového protokolu, 
identifikátory cookies nebo jiné jedinečné 
identifikátory, které používají jeho 
zařízení, aplikace, nástroje a protokoly. 
Vzhledem k tomu, tyto identifikátory 
zanechávají stopy a lze je použít 
k vyčlenění fyzických osob, mělo by se toto 
nařízení vztahovat na zpracování i těchto 
údajů, s výjimkou případů, kdy se tyto 
identifikátory prokazatelně netýkají 
fyzických osob, jako je tomu například u 
IP adres webových serverů, a nemohou 
být tudíž považovány za osobní údaje ve 
smyslu čl. 4 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Za účelem zajištění řádné ochrany je důležité, aby pojmy „osobní údaje“ a „subjekt údajů“ 
nebyly definovány příliš úzce. Elektronické identifikátory je třeba ve většině případů 
považovat za osobní údaje. Návrh Komise značně snižuje použitelnost zásad ochrany údajů 
na elektronické identifikátory. Tento pozměňovací návrh vyjasňuje, že tyto identifikátory je 
třeba považovat za osobní údaje, s výjimkou případů, kdy je možné prokázat opak.

Pozměňovací návrh 193
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Při využívání on-line služeb mohou 
být uživateli přiřazeny elektronické 

(24) Při využívání on-line služeb mohou 
být uživateli přiřazeny elektronické 
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identifikátory, jako jsou adresy
internetového protokolu nebo 
identifikátory cookies, které používají jeho 
zařízení, aplikace, nástroje a protokoly. To 
může zanechávat stopy, které mohou být 
spolu s jedinečnými identifikátory a 
dalšími informacemi, které servery 
získávají, použity k vytvoření profilů 
jednotlivých osob a k jejich identifikaci. 
Z toho vyplývá, že identifikační čísla, 
lokalizační údaje, elektronické 
identifikátory nebo jiné specifické prvky 
jako takové nemusejí být nezbytně za 
všech okolností považovány za osobní 
údaje.

identifikátory, jako jsou adresy 
internetového protokolu nebo 
identifikátory cookies, které používají jeho 
zařízení, aplikace, nástroje a protokoly. To 
může zanechávat stopy, které mohou být 
spolu s jedinečnými identifikátory a 
dalšími informacemi, které servery 
získávají, použity k vytvoření profilů 
jednotlivých osob a k jejich identifikaci. 
Z toho vyplývá, že identifikační čísla, 
lokalizační údaje, elektronické 
identifikátory nebo jiné specifické prvky 
nemusejí být nezbytně za všech okolností 
považovány za osobní údaje.

Or. en

Pozměňovací návrh 194
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Při využívání on-line služeb mohou 
být uživateli přiřazeny elektronické 
identifikátory, jako jsou adresy 
internetového protokolu nebo 
identifikátory cookies, které používají jeho 
zařízení, aplikace, nástroje a protokoly. To 
může zanechávat stopy, které mohou být 
spolu s jedinečnými identifikátory a 
dalšími informacemi, které servery 
získávají, použity k vytvoření profilů 
jednotlivých osob a k jejich identifikaci. 
Z toho vyplývá, že identifikační čísla, 
lokalizační údaje, elektronické 
identifikátory nebo jiné specifické prvky 
jako takové nemusejí být nezbytně za 
všech okolností považovány za osobní 
údaje.

(24) Při využívání on-line služeb mohou 
být uživateli přiřazeny elektronické 
identifikátory, jako jsou adresy 
internetového protokolu nebo 
identifikátory cookies, které používají jeho 
zařízení, aplikace, nástroje a protokoly. To 
může zanechávat stopy, které mohou být 
spolu s jedinečnými identifikátory a 
dalšími informacemi, které servery 
získávají, použity k vytvoření profilů 
jednotlivých osob a k jejich identifikaci. 
Z toho vyplývá, že identifikační čísla, 
lokalizační údaje, elektronické 
identifikátory nebo jiné specifické prvky 
jako takové nemohou být nezbytně 
považovány za osobní údaje pouze tehdy, 
pokud zpracovávané informace nelze 
použít k vyčlenění jednotlivce. 

Or. en
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Odůvodnění

Jakmile informace umožní správci údajů identifikovat jednotlivce, je třeba je považovat za 
osobní údaje.

Pozměňovací návrh 195
Amelia Andersdotter

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. Vědomý souhlas by měly co nejvíce 
usnadnit uživatelsky vstřícné informace o 
zamýšlených typech zpracování. Mlčení, 
pouhé použití služby nebo nečinnost, 
například nevymazání zatržítka u předem 
zaškrtnutých políček, 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.

Or. en

Odůvodnění

Vědomý souhlas závisí na tom, zda jsou informace subjektu údajů volně k dispozici 
v uživatelsky vstřícném formátu. Dále je třeba zdůraznit zásadu, že na souhlas nelze usuzovat 
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z nečinnosti, například z neodstranění zatržítka u předem zaškrtnutých políček.

Pozměňovací návrh 196
Paul Rübig

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 
prostřednictvím vhodné metody, jež 
umožňuje svobodný, konkrétní a vědomý 
projev vůle subjektu údajů formou 
prohlášení nebo jiného 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, například odpovídajícím 
nastavením prohlížeče, které v tomto 
kontextu jasně signalizuje souhlas subjektu 
údajů s navrhovaným zpracováním jeho 
osobních údajů. Mlčení nebo nečinnost 
rovněž mohou představovat platný
souhlas, pokud posouzení dopadu na 
ochranu údajů nepovažuje za nezbytný 
výslovný 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.

Or. de

Odůvodnění

Čím menší jsou důsledky zpracování údajů, tím menší by měly být požadavky na vyjádření 
souhlasu. V zásadě by tedy nemělo být vyžadováno získat výslovný souhlas; tento souhlas by 
měl být požadován pouze v případech, kdy na jeho nezbytnost ukázalo posouzení dopadu na 
ochranu údajů. Souhlas získaný prostřednictvím odpovídajícího nastavení prohlížeče by měl 
být v souladu s čl. 7 odst. 1b) rovněž považován za jinou formu potvrzení.
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Pozměňovací návrh 197
Silvia-Adriana Ţicău

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. Vědomý souhlas by měly co nejvíce 
usnadnit uživatelsky vstřícné informace o 
zamýšlených typech zpracování. Mlčení, 
pouhé použití služby nebo nečinnost, 
například nevymazání zatržítka u předem 
zaškrtnutých políček, 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.

Or. en

Odůvodnění

Vědomý souhlas závisí na tom, zda jsou informace subjektu údajů volně k dispozici 
v uživatelsky vstřícném formátu. Je třeba také zdůraznit zásadu, že na souhlas nelze usuzovat 
z nečinnosti, například z neodstranění zatržítka u předem zaškrtnutých políček.
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Pozměňovací návrh 198
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

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 jednoznačně
prostřednictvím metody, která je 
v souvislosti s nabízeným produktem nebo 
službou vhodná a 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 199
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25a) Toto nařízení uznává, že 
pseudonymizace údajů může pomoci 
minimalizovat rizika pro soukromí 
subjektu údajů. Pokud správce údaje 
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pseudonymizuje, považuje se zpracování 
takových údajů za opodstatněné coby 
oprávněný zájem správce podle čl. 6 
odst. 1 písm. f).

Or. en

Pozměňovací návrh 200
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Mezi osobní údaje o zdravotním stavu 
by měly být zahrnuty zejména všechny 
údaje související se zdravotním stavem 
subjektu údajů; informace o evidenci osoby 
pro poskytování zdravotní péče; informace 
o platbách nebo způsobilosti ke zdravotní 
péči dané osoby; číslo, symbol nebo 
specifický údaj přiřazený osobě za účelem 
její jednoznačné identifikace pro 
zdravotnické účely; jakékoliv informace o 
osobě shromážděné během poskytování 
zdravotních služeb této osobě; informace
získané během provádění testů nebo 
vyšetřování části těla nebo tělesných látek, 
včetně biologických vzorků; identifikace 
osoby, poskytující dané osobě zdravotní 
péči nebo jakékoli informace například o 
nemoci, postižení, riziku onemocnění, 
anamnéze, klinické léčbě nebo 
fyziologickém či biomedicínském stavu 
subjektu údajů nezávisle na jejich původu, 
tedy bez ohledu na to, zda pocházejí od 
lékaře nebo jiného zdravotníka, 
ze zdravotnického zařízení, ze 
zdravotnického prostředku či 
diagnostických testů in vitro.

(26) Mezi osobní údaje o zdravotním stavu 
by měly být zahrnuty zejména všechny 
osobní údaje související se zdravotním 
stavem subjektu údajů; informace o 
evidenci osoby pro poskytování zdravotní 
péče; informace o platbách nebo 
způsobilosti ke zdravotní péči dané osoby; 
číslo, symbol nebo specifický údaj 
přiřazený osobě za účelem její jednoznačné 
identifikace pro zdravotnické účely; 
jakékoliv informace o osobě shromážděné 
během poskytování zdravotních služeb této 
osobě; osobní údaje získané během 
provádění testů nebo vyšetřování části těla,
tělesných látek nebo biologických vzorků; 
identifikace osoby, poskytující dané osobě 
zdravotní péči nebo jakékoli informace 
například o nemoci, postižení, riziku 
onemocnění, anamnéze, klinické léčbě 
nebo fyziologickém či biomedicínském 
stavu subjektu údajů nezávisle na jejich 
původu, tedy bez ohledu na to, zda 
pocházejí od lékaře nebo jiného 
zdravotníka, ze zdravotnického zařízení, ze 
zdravotnického prostředku či 
diagnostických testů in vitro.

Or. en
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Odůvodnění

Mezi údaje o zdravotním stavu patří osobní údaje získané během provádění testů biologických 
vzorků, nikoli samotné biologické vzorky.

Pozměňovací návrh 201
Jens Rohde

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Mezi osobní údaje o zdravotním stavu 
by měly být zahrnuty zejména všechny 
údaje související se zdravotním stavem 
subjektu údajů; informace o evidenci osoby 
pro poskytování zdravotní péče; informace 
o platbách nebo způsobilosti ke zdravotní 
péči dané osoby; číslo, symbol nebo 
specifický údaj přiřazený osobě za účelem 
její jednoznačné identifikace pro 
zdravotnické účely; jakékoliv informace o 
osobě shromážděné během poskytování 
zdravotních služeb této osobě; informace 
získané během provádění testů nebo 
vyšetřování části těla nebo tělesných látek, 
včetně biologických vzorků; identifikace 
osoby, poskytující dané osobě zdravotní 
péči nebo jakékoli informace například o 
nemoci, postižení, riziku onemocnění, 
anamnéze, klinické léčbě nebo 
fyziologickém či biomedicínském stavu 
subjektu údajů nezávisle na jejich původu, 
tedy bez ohledu na to, zda pocházejí od 
lékaře nebo jiného zdravotníka, 
ze zdravotnického zařízení, ze 
zdravotnického prostředku či 
diagnostických testů in vitro.

(26) Mezi osobní údaje o zdravotním stavu 
včetně genetických informací by měly být 
zahrnuty zejména všechny údaje 
související se zdravotním stavem subjektu 
údajů; informace o evidenci osoby pro 
poskytování zdravotní péče; informace o 
platbách nebo způsobilosti ke zdravotní 
péči dané osoby; číslo, symbol nebo 
specifický údaj přiřazený osobě za účelem 
její jednoznačné identifikace pro 
zdravotnické účely; jakékoliv informace o 
osobě shromážděné během poskytování 
zdravotních služeb této osobě; informace 
získané během provádění testů nebo 
vyšetřování části těla nebo tělesných látek, 
včetně biologických vzorků; identifikace 
osoby, poskytující dané osobě zdravotní 
péči nebo jakékoli informace například o 
nemoci, postižení, riziku onemocnění, 
anamnéze, klinické léčbě nebo 
fyziologickém či biomedicínském stavu 
subjektu údajů nezávisle na jejich původu, 
tedy bez ohledu na to, zda pocházejí od 
lékaře nebo jiného zdravotníka, 
ze zdravotnického zařízení, ze 
zdravotnického prostředku či 
diagnostických testů in vitro.

Or. en

Odůvodnění

It should be clear that genetic information of any kind is included in the definition of health 
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data, since genetic data are not more sensitive than some other health data, as for example 
data subjects carrying infectious diseases. To consider genetic data as a special category in 
the context of health care might also fuel unwarranted fears among the public and could 
create unwarranted barriers for research. At this point in time research into genetic data has 
shown that they are far more complex than previously thought, such as the discovery of 
epigenetic changes, and do not easily fit into a model of one dimensional genetic determinism 
as often perceived by the lay public.

Pozměňovací návrh 202
Giles Chichester

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 v Unii, 
včetně správce, který je zároveň 
zpracovatelem, 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 zpracovatele, který 
není zároveň správcem, by měla být 
místem, kde se nachází jeho ústřední 
správa v Unii.

Or. en

Odůvodnění

V případě správce, který je zároveň zpracovatelem, nemá smysl určovat pomocí různých testů, 
kterému regulačnímu orgánu je organizace podřízena. Tento pozměňovací návrh zajišťuje, 
aby tito správci mohli plně využívat výhod jediného kontaktního místa.
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Pozměňovací návrh 203
Amelia Andersdotter

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.

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 204
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Skupina podniků by měla zahrnovat 
řídící podnik a jím řízené podniky, přičemž 
řídícím podnikem by měl být podnik, jenž 
může uplatňovat dominantní vliv na jiné 
podniky například na základě vlastnictví, 
finanční účasti nebo pravidel, kterými se 
podnik řídí, či pravomoci zavádět předpisy 
týkající se ochrany osobních údajů.

(28) Skupina podniků by měla zahrnovat 
řídící podnik a jím řízené podniky, přičemž 
řídícím podnikem by měl být podnik, jenž 
může uplatňovat dominantní vliv na jiné 
podniky například na základě vlastnictví, 
finanční účasti nebo pravidel, kterými se 
podnik řídí, či pravomoci zavádět předpisy 
týkající se ochrany osobních údajů. 
Skupina podniků může jmenovat jedinou 
hlavní provozovnu v Unii.
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Or. en

Pozměňovací návrh 205
Amelia Andersdotter

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. Pro určení, kdy je osoba dítětem, by 
toto nařízení mělo převzít definici 
uvedenou v Úmluvě OSN o právech dítěte. 
Žádný z odkazů na ochranu dětí, které 
toto nařízení obsahuje, by neměl být 
chápán jako nepřímý pokyn k nakládání 
s osobními údaji dospělých osob s menší 
pozorností než v případě, kdy by zde 
takový odkaz nebyl.

Or. en

Odůvodnění

Zvláštní pozornost věnovaná nakládání s osobními údaji dětí by neměla být použita nebo 
použitelná jako prostředek ke snížení významu ochrany osobních údajů obecněji.

Pozměňovací návrh 206
Marian Harkin, Seán Kelly

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 

(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. Tato ochrana je zejména důležitá 
v souvislosti se sociálními sítěmi, na 
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uvedenou v Úmluvě OSN o právech dítěte. kterých by děti měly mít představu o
totožnosti osob, se kterými komunikují. 
Pro určení, kdy je osoba dítětem, by toto 
nařízení mělo převzít definici uvedenou 
v Úmluvě OSN o právech dítěte.

Or. en

Pozměňovací návrh 207
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Jakékoli zpracování osobních údajů by 
mělo být vůči dotčeným jednotlivcům 
prováděno zákonným, korektním a 
transparentním způsobem. Obzvláště 
specifické účely, pro které jsou údaje 
zpracovávány, by měly být jednoznačné a 
legitimní a stanovené v době sběru údajů. 
Údaje by měly být z hlediska účelů, pro 
které jsou zpracovávány, přiměřené,
podstatné a omezené na nezbytné 
minimum. Proto je třeba zejména zajistit, 
aby se nesbíralo neúměrné množství údajů 
a aby doba, po kterou jsou údaje 
uchovávány, byla omezena na nutné 
minimum. Osobní údaje by měly být 
zpracovávány pouze za účelem zpracování, 
kterého nemůže být dosaženo jinými 
prostředky. Měla by být přijata veškerá 
rozumná opatření, aby nepřesné osobní 
údaje byly opraveny nebo vymazány. Aby 
se zajistilo, že údaje nebudou uchovávány 
déle, než je to nezbytné, měl by správce 
stanovit lhůty pro výmaz nebo pravidelný 
přezkum.

(30) Jakékoli zpracování osobních údajů by 
mělo být vůči dotčeným jednotlivcům 
prováděno zákonným, korektním a 
transparentním způsobem. Obzvláště 
specifické účely, pro které jsou údaje 
zpracovávány, by měly být jednoznačné a 
legitimní a stanovené v době sběru údajů. 
Údaje by měly být z hlediska účelů, pro 
které jsou zpracovávány, přiměřené, 
podstatné a úměrně rozsáhlé. Proto je 
třeba zejména zajistit, aby se nesbíralo 
neúměrné množství údajů a aby doba, po 
kterou jsou údaje uchovávány, byla 
omezena na nutné minimum. Osobní údaje 
by měly být zpracovávány pouze za 
účelem zpracování, kterého nemůže být 
dosaženo jinými prostředky. Měla by být 
přijata veškerá rozumná opatření, aby 
nepřesné osobní údaje byly opraveny nebo 
vymazány. Aby se zajistilo, že údaje 
nebudou uchovávány déle, než je to 
nezbytné, měl by správce stanovit lhůty pro 
výmaz nebo pravidelný přezkum.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 208
Paul Rübig

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Pokud je zpracování založeno na 
souhlasu subjektu údajů, měl by důkazní 
břemeno, že subjekt údajů vyjádřil 
souhlas se zpracováváním, nést správce. 
Zejména v případě písemného prohlášení 
souvisejícího s jinou skutečností by mělo 
být pomocí záruk zajištěno, že subjekt 
údajů si je vědom, že dává souhlas a 
v jakém rozsahu.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Čím menší jsou důsledky zpracování údajů, tím menší by měly být požadavky na vyjádření 
souhlasu. V zásadě by tedy nemělo být vyžadováno získat výslovný souhlas; tento souhlas by 
měl být požadován pouze v případech, kdy na jeho nezbytnost ukázalo posouzení dopadu na 
ochranu údajů. Souhlas získaný prostřednictvím odpovídajícího nastavení prohlížeče by měl 
být v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b rovněž považován za jinou formu potvrzení.

Pozměňovací návrh 209
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Pokud je zpracování založeno na 
souhlasu subjektu údajů, měl by důkazní 
břemeno, že subjekt údajů vyjádřil souhlas 
se zpracováváním, nést správce. Zejména 
v případě písemného prohlášení 
souvisejícího s jinou skutečností by mělo 
být pomocí záruk zajištěno, že subjekt 
údajů si je vědom, že dává souhlas a 
v jakém rozsahu.

(32) Pokud je zpracování založeno na 
souhlasu subjektu údajů, měl by důkazní 
břemeno, že subjekt údajů vyjádřil souhlas 
se zpracováváním, nést správce. Zejména 
v případě písemného prohlášení 
souvisejícího s jinou skutečností by mělo 
být pomocí záruk zajištěno, že subjekt 
údajů si je vědom, že dává souhlas a 
v jakém rozsahu. V zájmu dodržení zásady 
minimalizace údajů by důkazní břemeno 
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nemělo být považováno za požadavek na 
pozitivní identifikaci subjektů údajů, není-
li to nezbytné, ani za důvod ke zpracování 
většího množství údajů než za jiných
okolností.

Or. en

Pozměňovací návrh 210
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Pokud je zpracování založeno na 
souhlasu subjektu údajů, měl by důkazní 
břemeno, že subjekt údajů vyjádřil souhlas 
se zpracováváním, nést správce. Zejména 
v případě písemného prohlášení 
souvisejícího s jinou skutečností by mělo 
být pomocí záruk zajištěno, že subjekt 
údajů si je vědom, že dává souhlas a 
v jakém rozsahu.

(32) Pokud je zpracování založeno na 
souhlasu subjektu údajů, měl by důkazní 
břemeno, že subjekt údajů vyjádřil souhlas 
se zpracováváním, nést správce. Zejména 
v případě písemného prohlášení 
souvisejícího s jinou skutečností by mělo 
být pomocí záruk zajištěno, že subjekt 
údajů si je vědom, že dává souhlas a 
v jakém rozsahu. V zájmu dodržení zásady 
minimalizace údajů by důkazní břemeno 
nemělo být považováno za požadavek na 
pozitivní identifikaci subjektů údajů, není-
li to nezbytné.

Or. en

Odůvodnění

Důležité je, aby takový závazek neměl negativní dopad a nebyl důvodem ke zpracování většího 
množství údajů než za jiných okolností.

Pozměňovací návrh 211
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Aby se zajistilo, že souhlas je 
svobodný, mělo by být upřesněno, že 
souhlas není platným právním důvodem 
zpracování, pokud osoba nemá skutečnou a 
svobodnou volbu, a tudíž není schopna 
souhlas odmítnout nebo odvolat, aniž by 
tím byla poškozena.

(33) Aby se zajistilo, že souhlas je 
svobodný, mělo by být upřesněno, že 
souhlas není platným právním důvodem 
zpracování, pokud osoba nemá skutečnou a 
svobodnou volbu, a tudíž není schopna 
souhlas odmítnout nebo odvolat, aniž by 
tím byla poškozena. Souhlas by rovněž 
neměl poskytovat právní základ pro
zpracování údajů v případě, kdy subjekt 
údajů nemá přístup k jiným rovnocenným 
službám. Standardní nastavení, jako jsou 
např. předem zaškrtnutá políčka, mlčení 
nebo prosté použití služby neznamenají 
souhlas. Souhlas je možné získat jen ke 
zpracování, které je zákonné, a není tudíž 
nepřiměřené vzhledem k účelu.
Nepřiměřené zpracování údajů nelze 
získáním souhlasu odůvodnit.

Or. en

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je zabránit situacím, kdy správce usiluje o získání souhlasu ke 
zpracování, jež je zcela zřejmě nepřiměřené. To by mělo podnítit regulační orgány a soudce, 
aby namísto procesní loajality projednali věcnou spravedlnost. Takový pohled za procesní 
pravidla je možné nalézt též v obecném smluvním právu, ve kterém se vztahy mezi 
jednotlivými stranami v konečném důsledku řídí zásadami, jako je „dobrá víra“ a rozumnost 
nebo spravedlnost, v případech, kdy by konkrétní smluvní podmínky tyto zásady porušovaly.

Pozměňovací návrh 212
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Aby se zajistilo, že souhlas je 
svobodný, mělo by být upřesněno, že 
souhlas není platným právním důvodem 
zpracování, pokud osoba nemá skutečnou a 
svobodnou volbu, a tudíž není schopna 

(33) Aby se zajistilo, že souhlas je 
svobodný, mělo by být upřesněno, že 
souhlas není platným právním důvodem 
zpracování, pokud osoba nemá skutečnou a 
svobodnou volbu, a tudíž není schopna 
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souhlas odmítnout nebo odvolat, aniž by 
tím byla poškozena.

souhlas odmítnout nebo odvolat, aniž by 
tím byla poškozena.

Souhlas by rovněž neměl poskytovat
právní základ zpracování údajů v případě, 
kdy subjekt údajů nemá přístup k jiným
rovnocenným službám. Standardní 
nastavení, jako jsou např. předem 
zaškrtnutá políčka, mlčení, nebo prosté 
použití služby neznamenají souhlas. 
Souhlas je možné získat jen ke 
zpracování, které je zákonné, a není tudíž 
nepřiměřené vzhledem k účelu. 
Nepřiměřené zpracování údajů nelze 
získáním souhlasu odůvodnit.

Or. en

Odůvodnění

Správce neusiluje o získání souhlasu ke zpracování, jež je zcela zřejmě nepřiměřené. To by 
mělo podnítit regulační orgány a soudce, aby namísto procesní loajality projednali věcnou 
spravedlnost.

Pozměňovací návrh 213
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34

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 

vypouští se
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považován za svobodně vyjádřený souhlas, 
přičemž je třeba vzít v úvahu zájmy 
subjektu údajů.

Or. en

Odůvodnění

S ohledem na změny provedené v čl. 7 odst. 4 pozbývá 34. bod odůvodnění smyslu.

Pozměňovací návrh 214
Paul Rübig

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34

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 nebylo uděleno svobodně.

Or. de

Odůvodnění

Größenunterschiede bzw. ein Ungleichgewicht haben nicht per se und automatisch Einfluss 
auf die Freiwilligkeit einer Einwilligung und sollen daher nicht ausschlaggebend für die 
Definition der Freiwilligkeit sein. Das bloße Abstellen auf ein Ungleichgewicht birgt die 
Gefahr von Unsicherheiten im Rechtsverkehr, welche es zu vermeiden gilt. Es soll daher 
genügen, auf die Freiwilligkeit einer Einwilligung abzustellen; die Regelung bietet 
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ausreichend Flexibilität, um im Rahmen eine Einzelfallbeurteilung unterschiedliche 
Sachverhalte adäquat zu berücksichtigen und zu beurteilen.

Pozměňovací návrh 215
Angelika Niebler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34

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. 
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.

Or. de

Odůvodnění

Souhlas se zpracováním údajů v souvislosti se zaměstnáním by neměl být ve všeobecné rovině 
zpochybňován, neboť se často uděluje v záležitostech, v nichž je zpracování údajů v zájmu 
samotných dotčených zaměstnanců.

Pozměňovací návrh 216
Silvia-Adriana Ţicău

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, nebo pokud správce 
disponuje podstatnou tržní silou ohledně 
určitých produktů či služeb a pokud jsou 
tyto produkty či služby nabízeny pod 
podmínkou souhlasu se zpracováním 
osobních údajů, nebo pokud v důsledku 
jednostranné a jiné než podstatné změny
v poskytování služby nemá subjekt údajů 
jinou možnost, než změnu přijmout, nebo 
se vzdát internetového zdroje, do kterého 
již investoval značné množství času. 
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.

Or. en

Pozměňovací návrh 217
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34

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, 

(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, 
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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.

kdy je subjekt údajů závislý na správci, 
například pokud osobní údaje zaměstnanců 
v souvislosti se zaměstnáním zpracovává 
zaměstnavatel, nebo pokud správce 
disponuje podstatnou tržní silou ohledně 
určitých produktů či služeb a pokud jsou 
tyto produkty či služby nabízeny pod 
podmínkou souhlasu se zpracováním 
osobních údajů, nebo pokud v důsledku 
jednostranné a jiné než podstatné změny
v poskytování služby nemá subjekt údajů 
jinou možnost, než změnu přijmout, nebo 
se vzdát internetového zdroje, do kterého 
již investoval značné množství času. 
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.

Or. en

Odůvodnění

Many social media sites lead users to invest significant time and energy in developing online 
profiles. There would be a clear imbalance in any situation where the user was given the 
choice between accepting new and unnecessary data processing and abandoning the work 
they have already put into their profile. Another case would be if the market for the service in 
question is monopolistic/oligopolistic, so that the data subject does not in fact have a real 
possibility to choose a privacy-respecting service provider. Data portability would not fully 
address this issue, as it does not resolve the loss of the network effects in larger social 
networks.

Pozměňovací návrh 218
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) Pokud je zpracování prováděno pro 
splnění právní povinnosti, které podléhá 

(36) Pokud je zpracování prováděno pro 
splnění právní povinnosti, které podléhá 
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správce, nebo je nezbytné pro vykonání 
úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu 
veřejné moci, mělo by mít právní základ 
v právu Unie nebo v právu členského státu, 
které v případě jakéhokoli omezení práv a 
svobod splňuje požadavky Listiny 
základních práv Evropské unie. Obdobně 
by mělo být v právu Unie nebo 
vnitrostátním právu určeno, zda by správce 
vykonávající úkol ve veřejném zájmu nebo
při výkonu veřejné moci měl být správním 
úřadem nebo jinou fyzickou nebo 
právnickou osobou podléhající veřejnému 
nebo soukromému právu, například 
profesním sdružením.

správce, nebo při výkonu veřejné moci, 
mělo by mít právní základ v právu Unie 
nebo v právu členského státu, které 
v případě jakéhokoli omezení práv a 
svobod splňuje požadavky Listiny 
základních práv Evropské unie. Obdobně 
by mělo být v právu Unie nebo 
vnitrostátním právu určeno, zda by správce 
vykonávající úkol při výkonu veřejné moci
měl být správním úřadem nebo jinou 
fyzickou nebo právnickou osobou 
podléhající veřejnému nebo soukromému 
právu, například profesním sdružením.

Or. en

Odůvodnění

Vypuštění části bodu přispívá k jasnosti jeho znění. Stávající znění může naznačovat, že 
existují nepovinné úkoly spojené se zpracováním údajů, jež by mohly mít právní základ 
v právu EU. Zpracování je buď stanoveno právem EU a je povinné, nebo není stanoveno 
právem EU a není oprávněné a musí spadat mimo rámec této výjimky.

Pozměňovací návrh 219
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36a) Součástí těchto úkolů vykonávaných
ve veřejném zájmu nebo při výkonu 
veřejné moci je zpracování osobních 
údajů nezbytných pro řízení těchto orgánů 
a jejich fungování.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba blíže uvést, co přesně lze zahrnout mezi právní povinnosti nebo úkoly vykonávané ve 
veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.
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Pozměňovací návrh 220
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Oprávněné zájmy správce mohou být 
právním základem zpracování za 
předpokladu, že nepřevažují nad zájmy a 
základními právy a svobodami subjektu 
údajů. Tyto zájmy je třeba pečlivě 
posoudit, zejména pokud je subjektem 
údajů dítě, neboť děti si zaslouží zvláštní 
ochranu. Subjekt údajů by měl mít právo 
bezplatně vznést proti zpracování námitku 
z důvodů týkajících se jeho konkrétní 
situace. Pro zajištění transparentnosti by 
správce měl mít povinnost výslovně 
informovat subjekt údajů o svých 
oprávněných zájmech a o jeho právu 
vznést námitku, jakož i povinnost tyto 
oprávněné zájmy dokumentovat. Jelikož 
právní základ pro zpracování údajů 
orgány veřejné moci upravuje 
zákonodárce právním předpisem, tento 
právní důvod se nepoužije pro 
zpracovávání prováděné orgány veřejné 
moci při plnění jejich úkolů.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. This exception, as proposed by the European Commission, 
grants a very wide exception to data controllers to process data if they feel justified in 
undertaking such processing. This risks creating legal uncertainty and barriers to the single 
market. The European Data Protection Board should establish guidelines for acceptable 
“legitimate interests” in this context.
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Pozměňovací návrh 221
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Oprávněné zájmy správce mohou být 
právním základem zpracování za 
předpokladu, že nepřevažují nad zájmy a 
základními právy a svobodami subjektu 
údajů. Tyto zájmy je třeba pečlivě 
posoudit, zejména pokud je subjektem 
údajů dítě, neboť děti si zaslouží zvláštní 
ochranu. Subjekt údajů by měl mít právo 
bezplatně vznést proti zpracování námitku 
z důvodů týkajících se jeho konkrétní 
situace. Pro zajištění transparentnosti by 
správce měl mít povinnost výslovně 
informovat subjekt údajů o svých 
oprávněných zájmech a o jeho právu 
vznést námitku, jakož i povinnost tyto 
oprávněné zájmy dokumentovat. Jelikož 
právní základ pro zpracování údajů orgány 
veřejné moci upravuje zákonodárce 
právním předpisem, tento právní důvod se 
nepoužije pro zpracovávání prováděné 
orgány veřejné moci při plnění jejich 
úkolů.

(38) Oprávněné zájmy správce mohou být 
právním základem zpracování za 
předpokladu, že nepřevažují nad zájmy a 
základními právy a svobodami subjektu 
údajů. Tyto zájmy je třeba pečlivě 
posoudit, zejména pokud je subjektem 
údajů dítě, neboť děti si zaslouží zvláštní 
ochranu. Subjekt údajů by měl mít právo 
bezplatně vznést proti zpracování námitku. 
Pro zajištění transparentnosti by správce 
měl mít povinnost výslovně informovat 
subjekt údajů o svých oprávněných 
zájmech a o jeho právu vznést námitku, 
jakož i povinnost tyto oprávněné zájmy 
dokumentovat. Jelikož právní základ pro 
zpracování údajů orgány veřejné moci 
upravuje zákonodárce právním předpisem, 
tento právní důvod se nepoužije pro 
zpracovávání prováděné orgány veřejné 
moci při plnění jejich úkolů.

Or. en

Pozměňovací návrh 222
Kent Johansson

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Oprávněné zájmy správce mohou být 
právním základem zpracování za 
předpokladu, že nepřevažují nad zájmy a 

(38) Oprávněné zájmy správce mohou být 
právním základem zpracování za 
předpokladu, že nepřevažují nad zájmy a 
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základními právy a svobodami subjektu 
údajů. Tyto zájmy je třeba pečlivě 
posoudit, zejména pokud je subjektem 
údajů dítě, neboť děti si zaslouží zvláštní 
ochranu. Subjekt údajů by měl mít právo 
bezplatně vznést proti zpracování námitku 
z důvodů týkajících se jeho konkrétní 
situace. Pro zajištění transparentnosti by 
správce měl mít povinnost výslovně 
informovat subjekt údajů o svých 
oprávněných zájmech a o jeho právu 
vznést námitku, jakož i povinnost tyto 
oprávněné zájmy dokumentovat. Jelikož 
právní základ pro zpracování údajů orgány 
veřejné moci upravuje zákonodárce 
právním předpisem, tento právní důvod se 
nepoužije pro zpracovávání prováděné 
orgány veřejné moci při plnění jejich 
úkolů.

základními právy a svobodami subjektu 
údajů. Aby byla zajištěna srozumitelnost, 
připraví Evropská rada pro ochranu 
údajů komplexní pokyny stanovující, co je 
možné definovat jako „oprávněný zájem“. 
Zpracování je třeba pečlivě posoudit, 
zejména pokud je subjektem údajů dítě, 
neboť děti si zaslouží zvláštní ochranu. 
Subjekt údajů by měl mít právo bezplatně 
vznést proti zpracování námitku z důvodů 
týkajících se jeho konkrétní situace. Pro 
zajištění transparentnosti by správce měl 
mít povinnost výslovně informovat subjekt 
údajů o svých oprávněných zájmech a o 
jeho právu vznést námitku, jakož i 
povinnost tyto oprávněné zájmy 
dokumentovat. Jelikož právní základ pro 
zpracování údajů orgány veřejné moci 
upravuje zákonodárce právním předpisem, 
tento právní důvod se nepoužije pro 
zpracovávání prováděné orgány veřejné 
moci při plnění jejich úkolů.

Or. en

Pozměňovací návrh 223
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) Zpracování osobních údajů pro jiné 
účely by mělo být přípustné pouze 
v případech, pokud je slučitelné s účely, 
pro které byly údaje původně sbírány, 
zejména pokud je zpracování nezbytné pro 
účely historiografického, statistického a 
vědeckého výzkumu. Pokud jiný účel není 
slučitelný s původním účelem, pro který 
byly údaje sbírány, měl by správce pro 
tento účel zpracování získat souhlas 
subjektu údajů nebo by měl při 
zpracování vycházet z jiného oprávněného 
důvodu pro zákonné zpracování, který 

(40) Zpracování osobních údajů pro jiné 
účely by mělo být přípustné pouze 
v případech, pokud je slučitelné s účely, 
pro které byly údaje původně sbírány, 
zejména pokud je zpracování nezbytné pro 
účely historiografického, statistického a 
vědeckého výzkumu. V každém případě by 
mělo být zajištěno, že budou zásady 
stanovené tímto nařízením uplatňovány a 
subjekt údajů bude informován o těchto 
jiných účelech.
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například vyplývá z práva Unie nebo 
práva členského státu, kterému správce 
podléhá. V každém případě by mělo být 
zajištěno, že budou zásady stanovené tímto 
nařízením uplatňovány a subjekt údajů 
bude informován o těchto jiných účelech.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh odráží pozměňovací návrh k článku 6.

Pozměňovací návrh 224
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) Zpracování osobních údajů pro jiné 
účely by mělo být přípustné pouze 
v případech, pokud je slučitelné s účely, 
pro které byly údaje původně sbírány, 
zejména pokud je zpracování nezbytné pro 
účely historiografického, statistického a 
vědeckého výzkumu. Pokud jiný účel není 
slučitelný s původním účelem, pro který 
byly údaje sbírány, měl by správce pro 
tento účel zpracování získat souhlas 
subjektu údajů nebo by měl při zpracování 
vycházet z jiného oprávněného důvodu 
pro zákonné zpracování, který například 
vyplývá z práva Unie nebo práva 
členského státu, kterému správce podléhá. 
V každém případě by mělo být zajištěno, 
že budou zásady stanovené tímto nařízením 
uplatňovány a subjekt údajů bude 
informován o těchto jiných účelech.

(40) Zpracování osobních údajů pro jiné 
účely by mělo být přípustné pouze 
v případech, pokud je slučitelné s účely, 
pro které byly údaje původně sbírány, 
zejména pokud je zpracování nezbytné pro 
účely historiografického, statistického a 
vědeckého výzkumu. Pokud jiný účel není 
slučitelný s původním účelem, pro který 
byly údaje sbírány, měl by správce pro 
tento účel zpracování získat souhlas 
subjektu údajů. V každém případě by mělo 
být zajištěno, že budou zásady stanovené 
tímto nařízením uplatňovány a subjekt 
údajů bude informován o těchto jiných 
účelech.

Or. en
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Pozměňovací návrh 225
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) Zpracování osobních údajů pro jiné 
účely by mělo být přípustné pouze 
v případech, pokud je slučitelné s účely, 
pro které byly údaje původně sbírány, 
zejména pokud je zpracování nezbytné pro 
účely historiografického, statistického a 
vědeckého výzkumu. Pokud jiný účel není 
slučitelný s původním účelem, pro který 
byly údaje sbírány, měl by správce pro 
tento účel zpracování získat souhlas 
subjektu údajů nebo by měl při zpracování 
vycházet z jiného oprávněného důvodu pro 
zákonné zpracování, který například 
vyplývá z práva Unie nebo práva 
členského státu, kterému správce podléhá. 
V každém případě by mělo být zajištěno, 
že budou zásady stanovené tímto nařízením 
uplatňovány a subjekt údajů bude 
informován o těchto jiných účelech.

(40) Zpracování osobních údajů pro jiné 
účely by mělo být přípustné pouze 
v případech, pokud je slučitelné s účely, 
pro které byly údaje původně sbírány, 
například pokud je zpracování nezbytné 
pro historiografické, statistické nebo
vědecké účely. Pokud jiný účel není 
slučitelný s původním účelem, pro který 
byly údaje sbírány, měl by správce pro 
tento účel zpracování získat souhlas 
subjektu údajů nebo by měl při zpracování 
vycházet z jiného oprávněného důvodu pro 
zákonné zpracování, který například 
vyplývá z práva Unie nebo práva 
členského státu, kterému správce podléhá. 
V každém případě by mělo být zajištěno, 
že budou zásady stanovené tímto nařízením 
uplatňovány a subjekt údajů bude 
informován o těchto jiných účelech.

Or. en

Pozměňovací návrh 226
Alejo Vidal-Quadras

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 40 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40a) Zpracování údajů v rozsahu 
nezbytně nutném za účelem zajištění toho, 
aby provozovatelé elektrické nebo 
distribuční soustavy, jak je definuje 
směrnice 2009/72/ES a směrnice 
2009/73/ES, splňovali systémové, síťové 
nebo provozní potřeby, nebo za účelem 
provádění programů reakce na poptávku, 
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hospodaření s energií nebo energetické 
účinnosti by mělo být povoleno, pokud 
elektroenergetický nebo plynárenský 
podnik nebo provozovatel distribuční 
soustavy požádal prostřednictvím
smlouvy, aby zpracovatel splnil požadavky 
nastíněné v tomto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 227
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41) Osobní údaje, které jsou ve své 
podstatě obzvláště citlivé a ohrožené z 
hlediska základních práv nebo soukromí, si 
zaslouží zvláštní ochranu. Tyto údaje by 
neměly být zpracovávány bez výslovného 
souhlasu subjektu údajů. Avšak měly by 
být jednoznačně stanoveny odchylky 
od tohoto zákazu, aby se vyhovělo 
zvláštním potřebám, zejména pokud je 
zpracování těchto údajů prováděno v 
průběhu legitimních činností některých 
sdružení či nadací, jejichž cílem je umožnit 
výkon základních svobod.

(41) Osobní údaje, které jsou ve své 
podstatě obzvláště citlivé a ohrožené z 
hlediska základních práv nebo soukromí, si 
zaslouží zvláštní ochranu. Tyto údaje by 
neměly být zpracovávány bez výslovného 
a vědomého souhlasu subjektu údajů. 
Avšak měly by být jednoznačně stanoveny 
odchylky od tohoto zákazu, aby se 
vyhovělo zvláštním potřebám, zejména 
pokud je zpracování těchto údajů 
prováděno v průběhu legitimních činností 
některých sdružení či nadací, jejichž cílem 
je umožnit výkon základních svobod
daného subjektu údajů.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh usiluje o vyjasnění a zúžení rozsahu dané výjimky.

Pozměňovací návrh 228
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 41
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41) Osobní údaje, které jsou ve své 
podstatě obzvláště citlivé a ohrožené z 
hlediska základních práv nebo soukromí, si 
zaslouží zvláštní ochranu. Tyto údaje by 
neměly být zpracovávány bez výslovného 
souhlasu subjektu údajů. Avšak měly by 
být jednoznačně stanoveny odchylky 
od tohoto zákazu, aby se vyhovělo 
zvláštním potřebám, zejména pokud je 
zpracování těchto údajů prováděno 
v průběhu legitimních činností některých 
sdružení či nadací, jejichž cílem je umožnit 
výkon základních svobod.

(41) Osobní údaje, které jsou ve své 
podstatě obzvláště citlivé a ohrožené z 
hlediska základních práv nebo soukromí, si 
zaslouží zvláštní ochranu. Tyto údaje by 
neměly být zpracovávány bez výslovného 
a vědomého souhlasu subjektu údajů. 
Avšak měly by být jednoznačně stanoveny 
odchylky od tohoto zákazu, aby se 
vyhovělo zvláštním potřebám, zejména 
pokud je zpracování těchto údajů 
prováděno v průběhu legitimních činností 
některých sdružení či nadací, jejichž cílem 
je umožnit výkon základních svobod.

Or. en

Pozměňovací návrh 229
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 42

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(42) Odchylky od zákazu zpracování 
kategorií citlivých údajů by měly být 
rovněž povoleny, pokud byly učiněny na 
základě zákona a chráněny vhodnými 
zárukami na ochranu osobních údajů a 
jiných základních práv, je-li to 
opodstatněno z důvodů veřejného zájmu, 
zejména pokud jde o zdraví, včetně 
veřejného zdraví, sociální ochrany a řízení 
zdravotnických služeb, zejména pro 
zajištění kvality a hospodárnosti 
v postupech používaných pro vyřizování 
nároků na plnění a služby v rámci 
zdravotního pojištění nebo pro účely 
historiografického, statistického a 
vědeckého výzkumu.

(42) Odchylky od zákazu zpracování 
kategorií citlivých údajů by měly být 
rovněž povoleny, pokud byly učiněny na 
základě zákona a chráněny vhodnými 
zárukami na ochranu osobních údajů a 
jiných základních práv, je-li to 
opodstatněno z důvodů veřejného zájmu, 
zejména pokud jde o zdraví, včetně 
veřejného zdraví, sociální ochrany a řízení 
zdravotnických služeb, zejména pro 
zajištění kvality a hospodárnosti 
v postupech používaných pro vyřizování 
nároků na plnění a služby v rámci 
zdravotního pojištění.

Or. en
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Odůvodnění 

Zpracování citlivých údajů pro účely historiografického, statistického a vědeckého výzkumu 
není tak naléhavé ani závažné jako veřejné zdraví nebo sociální ochrana. Z toho důvodu není 
nutné stanovit výjimku, jež by vycházela z vnitrostátních právních předpisů a jež by jim 
dodala stejného významu jako jiným uvedeným důvodům, což s sebou nese riziko oslabení 
základních práv, právní jistoty a jednotného trhu.

Pozměňovací návrh 230
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 45

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(45) Pokud údaje zpracovávané správcem 
nedovolují správci identifikovat fyzickou 
osobu, není správce povinen získat 
dodatečné informace pro zjištění totožnosti 
subjektu údajů výlučně za účelem dosažení 
souladu s některým ustanovením tohoto 
nařízení. V případě žádosti o přístup by 
správce měl být oprávněn požádat subjekt 
údajů o další informace, jež by správci 
údajů umožnily lokalizovat osobní údaje, 
které daná osoba hledá.

(45) Pokud údaje zpracovávané správcem 
nedovolují správci identifikovat fyzickou 
osobu, nemůže správce považovat žádné 
ustanovení tohoto nařízení za povinnost 
získat dodatečné informace pro zjištění 
totožnosti subjektu údajů výlučně za 
účelem dosažení souladu s některým 
ustanovením tohoto nařízení. V případě 
žádosti o přístup by správce měl být 
oprávněn požádat subjekt údajů o další 
informace, jež by správci údajů umožnily 
lokalizovat osobní údaje, které daná osoba 
hledá. Pokud subjekt údajů může tyto 
informace poskytnout, správci by neměli 
mít možnost odmítnout žádost o přístup 
s odvoláním na nedostatek informací.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyjasňuje znění navržené Komisí.

Pozměňovací návrh 231
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 45
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(45) Pokud údaje zpracovávané správcem 
nedovolují správci identifikovat fyzickou 
osobu, není správce povinen získat 
dodatečné informace pro zjištění totožnosti 
subjektu údajů výlučně za účelem dosažení 
souladu s některým ustanovením tohoto 
nařízení. V případě žádosti o přístup by 
správce měl být oprávněn požádat subjekt 
údajů o další informace, jež by správci 
údajů umožnily lokalizovat osobní údaje, 
které daná osoba hledá.

(45) Pokud údaje zpracovávané správcem 
nedovolují správci identifikovat fyzickou 
osobu, není správce povinen získat 
dodatečné informace pro zjištění totožnosti 
subjektu údajů výlučně za účelem dosažení 
souladu s některým ustanovením tohoto 
nařízení. V případě žádosti o přístup by 
správce měl být oprávněn požádat subjekt 
údajů o další informace, jež by správci 
údajů umožnily lokalizovat osobní údaje, 
které daná osoba hledá. Správce údajů 
neodmítne žádost o přístup s odvoláním 
na možný nedostatek informací, pokud 
subjekt údajů může tyto informace
poskytnout a umožnit tak požadovaný 
přístup.

Or. en

Pozměňovací návrh 232
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47) Měly by být stanoveny postupy, které 
by subjektům údajů usnadnily výkon jejich 
práv, jež jim podle tohoto nařízení náležejí, 
včetně bezplatného používání mechanismů 
pro podávání žádostí zejména o přístup
k údajům, o opravu, výmaz, nebo práva 
vznést námitku. Správci by měla být 
uložena povinnost odpovědět na žádost 
subjektu údajů ve stanovené lhůtě 
s uvedením důvodů v případě, že žádosti 
subjektu údajů nevyhoví.

(47) Měly by být stanoveny postupy, které 
by subjektům údajů usnadnily výkon jejich 
práv, jež jim podle tohoto nařízení náležejí, 
včetně bezplatného používání mechanismů 
pro získání zejména přístupu k údajům, 
opravy, výmazu, nebo práva vznést 
námitku. Správci by měla být uložena 
povinnost odpovědět na žádost subjektu 
údajů ve stanovené lhůtě s uvedením 
důvodů v případě, že žádosti subjektu 
údajů nemůže vyhovět.

Or. en
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Odůvodnění

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. This amendment stresses the rights of the data subjects, 
focusing on the outcome of them invoking their rights.

Pozměňovací návrh 233
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 48

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(48) Podle zásad korektního a 
transparentního zpracování by subjekt 
údajů měl být informován především o 
probíhajícím zpracování údajů a jeho 
účelech, o tom, jak dlouho budou údaje 
uchovávány, o svém právu na přístup, 
opravu nebo výmaz a právu podat stížnost. 
Pokud jsou údaje získávány od subjektu 
údajů, měl by subjekt údajů být rovněž 
informován, zda je povinen údaje 
poskytnout, a o důsledcích v případě, že 
tyto údaje neposkytne.

(48) Podle zásad korektního a 
transparentního zpracování by subjekt 
údajů měl být informován především o 
probíhajícím zpracování údajů a jeho 
účelech, o tom, jak dlouho budou údaje 
uchovávány a o kritériích, která mohou 
být k určení této doby použita, o svém 
právu na přístup, opravu nebo výmaz a 
právu podat stížnost. Pokud jsou údaje 
získávány od subjektu údajů, měl by 
subjekt údajů být rovněž informován, zda 
je povinen údaje poskytnout, a o 
důsledcích v případě, že tyto údaje 
neposkytne.

Or. fr

Pozměňovací návrh 234
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 49

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(49) Informování subjektu údajů o tom, že (49) Informování subjektu údajů o tom, že 
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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 
příjemci.

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 v souladu 
s ustanoveními tohoto nařízení legitimně 
sděleny jinému příjemci, například na 
základě souhlasu subjektu údajů, měl by 
být subjekt údajů informován o prvním 
sdělení údajů tomuto příjemci.

Or. en

Pozměňovací návrh 235
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 50

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(50) Tuto povinnost však není třeba 
ukládat, pokud je subjekt údajů již 
informován nebo pokud zaznamenání nebo 
sdělování údajů je výslovně stanoveno 
zákonem nebo pokud poskytnutí těchto 
informací subjektu údajů není možné nebo 
by vyžadovalo neúměrné úsilí. Druhá 
možnost by mohla platit zejména 
v případě zpracování pro účely 
historiografického, statistického a 
vědeckého výzkumu; z tohoto hlediska lze 
přihlédnout k počtu subjektů údajů, ke 
stáří údajů, jakož i k přijatým 
vyrovnávacím opatřením.

(50) Tuto povinnost však není třeba 
ukládat, pokud je subjekt údajů již 
informován nebo pokud zaznamenání nebo 
sdělování údajů je výslovně stanoveno 
zákonem nebo pokud poskytnutí těchto 
informací subjektu údajů není možné nebo 
by vyžadovalo neúměrné úsilí.

Or. en

Odůvodnění

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
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exemptions should be very limited.This amendment deletes text which may be misunderstood 
as promoting a lower level of protection for certain kinds of data processing.

Pozměňovací návrh 236
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 51

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(51) Každá osoba by měla mít právo na 
přístup k údajům, které se jí týkají, a toto 
právo snadno uplatňovat, aby se mohla 
přesvědčit o zákonnosti jejich zpracování. 
Každý subjekt údajů by proto měl mít 
právo vědět a dozvědět se zejména, za 
jakým účelem se údaje zpracovávají, jak 
dlouho budou uchovávány, kdo jsou 
příjemci údajů, podle jakého postupu jsou 
údaje zpracovávány a jaké mohou být 
důsledky takového zpracování 
přinejmenším v případech, kdy je 
zpracování založeno na profilování. Tímto 
právem by neměla být dotčena práva a 
svobody ostatních, například obchodní 
tajemství nebo duševní vlastnictví a 
zejména autorské právo chránící 
programové vybavení. Tyto úvahy by 
ovšem neměly vést k tomu, že by subjektu 
údajů byly odepřeny všechny informace.

(51) Každá osoba by měla mít právo na 
přístup k osobním údajům, které se jí 
týkají, a toto právo snadno uplatňovat, aby 
se mohla přesvědčit o zákonnosti jejich 
zpracování. Každý subjekt údajů by proto 
měl mít právo vědět a dozvědět se 
zejména, za jakým účelem se osobní údaje 
zpracovávají, jak dlouho budou 
uchovávány, kdo jsou příjemci osobních
údajů, podle jakého postupu jsou osobní
údaje zpracovávány a jaké mohou být 
důsledky takového zpracování. Tímto 
právem by neměla být dotčena práva a 
svobody ostatních, například obchodní 
tajemství nebo duševní vlastnictví a 
zejména autorské právo chránící 
programové vybavení. Tyto úvahy by 
ovšem neměly vést k tomu, že by subjektu 
údajů byly odepřeny všechny informace.

Or. en

Pozměňovací návrh 237
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 51

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(51) Každá osoba by měla mít právo na 
přístup k údajům, které se jí týkají, a toto 

(51) Každá osoba by měla mít právo na 
přístup k údajům, které se jí týkají, a toto 
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právo snadno uplatňovat, aby se mohla 
přesvědčit o zákonnosti jejich zpracování. 
Každý subjekt údajů by proto měl mít 
právo vědět a dozvědět se zejména, za 
jakým účelem se údaje zpracovávají, jak 
dlouho budou uchovávány, kdo jsou 
příjemci údajů, podle jakého postupu jsou 
údaje zpracovávány a jaké mohou být 
důsledky takového zpracování 
přinejmenším v případech, kdy je 
zpracování založeno na profilování. Tímto 
právem by neměla být dotčena práva a 
svobody ostatních, například obchodní 
tajemství nebo duševní vlastnictví a 
zejména autorské právo chránící
programové vybavení. Tyto úvahy by 
ovšem neměly vést k tomu, že by subjektu 
údajů byly odepřeny všechny informace.

právo snadno uplatňovat, aby se mohla 
přesvědčit o zákonnosti jejich zpracování. 
Každý subjekt údajů by proto měl mít 
právo vědět a dozvědět se zejména, za 
jakým účelem se údaje zpracovávají, jak 
dlouho budou uchovávány, kdo jsou 
příjemci údajů, podle jakého postupu jsou 
údaje zpracovávány a jaké mohou být 
důsledky takového zpracování 
přinejmenším v případech, kdy je 
zpracování založeno na profilování. Tímto 
právem by neměla být dotčena práva a 
svobody ostatních, například obchodní 
tajemství nebo duševní vlastnictví, 
například v souvislosti s autorským
právem chránícím programové vybavení. 
Tyto úvahy by ovšem neměly vést k tomu, 
že by subjektu údajů byly odepřeny 
všechny informace.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné, aby subjekty údajů měly práva, jelikož tak budou oprávněny samy převzít 
ochranu svých údajů a budou posílena jejich práva vůči správcům. Jsou jedním z hlavních 
nástrojů, jak učinit správce odpovědnými. Z tohoto důvodu by měla být posílena práva na 
informace o údajích, přístup k údajům, jejich opravy, vymazání a přenositelnost, aby uživatelé 
pochopili, co se s jejich údaji děje a měli nad nimi kontrolu. Výjimky a vynětí by měly být 
velmi omezené. Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je objasnit záměr, který se skrývá za 
návrhem Komise.

Pozměňovací návrh 238
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 52

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(52) Správce by měl využít všech 
rozumných opatření k ověření totožnosti 
subjektu údajů, který žádá o přístup, 
zejména v souvislosti s on-line službami a 
elektronickými identifikátory. Správce by 
neměl uchovávat osobní údaje pouze za 

(52) Správce by měl využít všech 
rozumných opatření v rámci 
poskytovaného produktu nebo služby nebo 
jinak v rámci vztahu mezi správcem a 
subjektem údajů a v souvislosti s citlivostí 
zpracovávaných osobních údajů k ověření 
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tím účelem, aby mohl reagovat na případné 
žádosti.

totožnosti subjektu údajů, který žádá o 
přístup, zejména v souvislosti s on-line 
službami a elektronickými identifikátory. 
Správce by neměl uchovávat ani být nucen 
shromažďovat osobní údaje pouze za tím 
účelem, aby mohl reagovat na případné 
žádosti.

Or. en

Odůvodnění

Dodržování souladu s požadavkem práva na přístup povede v některých případech k tomu, že 
správce údajů bude muset od subjektu údajů shromáždit osobní údaje (více osobních údajů), 
aby tento požadavek dodržel. V souladu se zásadou minimalizace údajů je třeba tomuto 
možnému důsledku zabránit.

Pozměňovací návrh 239
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 52

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(52) Správce by měl využít všech 
rozumných opatření k ověření totožnosti 
subjektu údajů, který žádá o přístup, 
zejména v souvislosti s on-line službami a 
elektronickými identifikátory. Správce by 
neměl uchovávat osobní údaje pouze za 
tím účelem, aby mohl reagovat na případné 
žádosti.

(52) Správce by měl využít všech 
rozumných opatření k ověření pravosti 
žádosti o přístup podané subjektem údajů, 
zejména v souvislosti s on-line službami a 
elektronickými identifikátory. Správce by 
neměl uchovávat osobní údaje pouze za 
tím účelem, aby mohl reagovat na případné 
žádosti.

Or. en

Odůvodnění

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. It is entirely possible that in some circumstances positive 
identification of the data subject would not be strictly necessary to provide access.
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Pozměňovací návrh 240
Amelia Andersdotter

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 
jejich výmazu.

(53) Každý subjekt údajů by měl mít právo 
na opravu osobních údajů, které se ho 
týkají, a na jejich výmaz. 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. Další uchovávání údajů však může
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 
jejich výmazu.

Or. en

Odůvodnění

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
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the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. As the rights being accorded to all citizens in this recital 
are comprehensive, there appears to be little specific value to demand “particular” attention 
for children. The text proposed by the Commission could have the perverse effect of implying 
a less than comprehensive protection for adults. Further retention and processing of personal 
data should not be automatically permitted simply on the basis that they are being processed 
ostensibly for historical, statistical or scientific research processes. Such uses must be subject 
to adequate safeguards.

Pozměňovací návrh 241
Amelia Andersdotter

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 být toto právo
rovněž rozšířeno takovým způsobem, aby 
správce, který zveřejnil osobní údaje, měl 
povinnost informovat třetí strany o žádosti 
subjektu údajů o výmaz. Správce by měl 
nést odpovědnost za zveřejnění, pokud 
třetí straně zveřejnění povolil.

Or. en

Odůvodnění

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
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understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited.The text proposed by the Commission is far too broad to be 
implemented “as is” without significant dangers for freedom of communication

Pozměňovací návrh 242
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 55

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(55) Aby měly subjekty údajů větší 
kontrolu nad svými vlastními údaji a lépe 
uplatňovaly své právo na přístup, měly by 
v případě, kdy se osobní údaje 
zpracovávají elektronicky a ve 
strukturovaném a běžně používaném 
formátu, mít právo získat kopii údajů, 
které se jich týkají, rovněž v běžně 
používaném elektronickém formátu. 
Subjekt údajů by měl být rovněž oprávněn 
přenést údaje, které poskytl, z jedné 
automatizované aplikace, například ze 
sociální sítě, do jiné aplikace. To by mělo 
být možné v případě, kdy subjekt údajů 
poskytl údaje do automatizovaného 
systému zpracování na základě svého 
souhlasu nebo při plnění smlouvy.

(55) Aby měly subjekty údajů větší 
kontrolu nad svými vlastními údaji a lépe 
uplatňovaly své právo na přístup, měly by 
v případě, kdy se osobní údaje 
zpracovávají elektronicky, mít právo
bezplatně získat kopii údajů, které se jich 
týkají, rovněž v elektronickém,
interoperabilním a strukturovaném
formátu, který se běžně používá. Subjekt 
údajů by měl být rovněž oprávněn přenést 
údaje, které poskytl, z jedné 
automatizované aplikace, například ze 
sociální sítě, do jiné aplikace. 
Poskytovatelé služeb informační 
společnosti by neměli poskytování svých 
služeb podmiňovat povinným předáváním 
těchto údajů. Sociální sítě by měly být co 
nejvíce podporovány, aby údaje 
uchovávaly takovým způsobem, který 
subjektům údajů dovoluje údaje účelně 
přenášet.

Or. en

Odůvodnění

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. The easier that it is to change providers, the less citizens 
will feel tied to a particular service, particularly if they are unhappy with the way their data is 
being used. The electronic formats in which data subjects obtain data should therefore be 
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interoperable, structured and commonly used in order to avoid lock-in effects due to use of 
non-interoperable formats. However, providers should not make use of their services 
conditional on transferring data from previous service providers.

Pozměňovací návrh 243
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 57

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(57) Pokud jsou údaje zpracovávány pro 
účely přímého marketingu, měl by mít 
subjekt údajů právo zdarma, jednoduše a 
účinně vznést proti tomuto zpracování 
námitku.

(57) Pokud jsou údaje zpracovávány pro 
účely přímého marketingu, měl by mít 
subjekt údajů právo předem, zdarma, 
jednoduše a účinně vznést proti tomuto 
zpracování námitku.

Or. en

Odůvodnění

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited.There are no acceptable grounds to argue that processing 
for the purpose of direct marketing should be subject to fewer safeguards than other forms of 
processing.

Pozměňovací návrh 244
Jens Rohde

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 

(58) Je zakázáno nekalé nebo 
diskriminační profilování. Jak stanoví 
čl. 5 odst. 2 směrnice 2005/29/ES o 
nekalých obchodních praktikách, 
rozhodnutí uvedené v článku 20 tohoto 
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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.

nařízení je „nekalé“, pokud:

(a) je v rozporu s požadavky náležité 
profesionální péče a
(b) podstatně narušuje nebo je schopné 
podstatně narušit ekonomické chování 
průměrného spotřebitele, který je jeho 
působení vystaven nebo kterému je 
určeno, nebo průměrného člena skupiny, 
pokud se obchodní praktika zaměřuje na 
určitou skupinu spotřebitelů, ve vztahu k 
danému produktu (či službě).
Tuto definici blíže objasňují Pokyny ke 
směrnici o nekalých obchodních 
praktikách, jež vydala Evropská komise a 
vnitrostátní donucovací orgány.

Or. en

Pozměňovací návrh 245
Amelia Andersdotter

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 

(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 
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údajů a právo na přímý osobní kontakt, 
jakož i vyloučení dětí z takového opatření.

údajů a právo na přímý osobní kontakt, 
jakož i vyloučení dětí z takového opatření. 
Takové zpracování by konkrétně nikdy
nemělo vést, ať již záměrně či nikoli,
k diskriminaci subjektu údajů na základě 
rasy či etnického původu, politických 
názorů, náboženského vyznání nebo 
přesvědčení, členství v odborových 
organizacích nebo sexuální orientace. 
S ohledem na riziko diskriminace by se 
toto zpracování nemělo používat za 
účelem předvídání výjimečných znaků.

Or. en

Odůvodnění

Profiling can entail serious risks for data subjects. It is prone to reinforcing discriminations, 
making decisions less transparent and carries an unavoidable risk of wrong decisions. For 
these reasons, it should be tightly regulated: its use should be clearly limited, and in those 
cases where it can be used, there should be safeguards against discrimination and data 
subjects should be able to receive clear and meaningful information on the logic of the 
profiling and its consequences. While some circles see profiling as a panacea for many 
problems, it should be noted that there is a significant body of research addressing its 
limitations. Notably, profiling tends to be useless for very rare characteristics, due to the risk 
of false positives. Also, profiles can be hard or impossible to verify. Profiles are based on 
complex and dynamic algorithms that evolve constantly and that are hard to explain to data 
subjects. Often, these algorithms qualify as commercial secrets and will not be easily 
provided to data subjects. However, when natural persons are subject to profiling, they 
should be entitled to information about the logic used in the measure, as well as an 
explanation of the final decision if human intervention has been obtained. This helps to 
reduce intransparency, which could undermine trust in data processing and may lead to loss 
or trust in especially online services. There is also a serious risk of unreliable and (in effect) 
discriminatory profiles being widely used, in matters of real importance to individuals and 
groups, which is the motivation behind several suggested changes in this Article that aim to 
improve the protection of data subjects against discrimination. In relation to this, the use of 
sensitive data in generating profiles should also be restricted. This amendment adapts the 
recital to reflect proposed amendments in Article 20.

Pozměňovací návrh 246
Paul Rübig

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 58
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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 nebo právnická 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.

Or. de

Pozměňovací návrh 247
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 59

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(59) Právo Unie nebo právo členského 
státu může zavést omezení určitých zásad a 
práva na informace, přístup, opravu a 
výmaz nebo práva na přenositelnost údajů, 
práva vznést námitku, opatření založených 
na profilování, jakož i omezení týkající se 
oznamování případů narušení bezpečnosti 
osobních údajů subjektu údajů nebo 
určitých souvisejících povinností správců, 
pokud je to v demokratické společnosti 
nutné a přiměřené pro zachování veřejné 
bezpečnosti, mimo jiné pro ochranu 
lidských životů zejména v reakci na 
přírodní nebo člověkem způsobené 
katastrofy, pro prevenci, vyšetřování, 
odhalování či stíhání trestných činů nebo 
pro porušování deontologických pravidel 

(59) Právo Unie nebo právo členského 
státu může zavést omezení určitých zásad a 
práva na informace, přístup, opravu a 
výmaz nebo práva na přenositelnost údajů, 
práva vznést námitku, opatření založených 
na profilování, jakož i omezení týkající se 
oznamování případů narušení bezpečnosti 
osobních údajů subjektu údajů nebo 
určitých souvisejících povinností správců, 
pokud je to v demokratické společnosti 
nezbytně nutné a přiměřené pro zachování 
veřejné bezpečnosti, mimo jiné pro 
ochranu lidských životů zejména v reakci 
na přírodní nebo člověkem způsobené 
katastrofy, pro prevenci, vyšetřování, 
odhalování či stíhání trestných činů nebo 
pro porušování deontologických pravidel 
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regulovaných povolání, ochranu jiných 
veřejných zájmů Unie nebo členského 
státu, zejména důležitého hospodářského 
nebo finančního zájmu Unie nebo 
členského státu, nebo ochranu subjektu 
údajů či práv a svobod ostatních. Tato 
omezení by měla být v souladu 
s požadavky stanovenými v Listině 
základních práv Evropské unie a Úmluvě 
o ochraně lidských práv a základních 
svobod.

regulovaných povolání, ochranu jiných 
veřejných zájmů Unie nebo členského 
státu, zejména důležitého hospodářského 
nebo finančního zájmu Unie nebo 
členského státu, nebo ochranu subjektu 
údajů či práv a svobod ostatních. Tato 
omezení by měla být v souladu 
s požadavky stanovenými v Listině 
základních práv Evropské unie a Úmluvě 
o ochraně lidských práv a základních 
svobod. Veškerá taková opatření je třeba 
oznámit Evropské radě pro ochranu 
údajů, aby k nim mohla vydat stanovisko, 
které, pokud bude negativní, povede 
k postoupení opatření Komisi s cílem 
zahájení řízení o nesplnění povinnosti u 
Evropského soudního dvora.

Or. en

Odůvodnění

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited.It takes too long for egregious breaches of fundamental 
rights to be processed by the courts. An immediate review of the case by the Data Protection 
Board should help to eliminate abuses of this exception at an early stage. If the Board comes 
to the conclusion that the measure is not compatible with the Regulation, it should inform the 
Commission, so that it can start proceedings against the Member State in question.

Pozměňovací návrh 248
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 60

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(60) Měla by být zavedena komplexní 
odpovědnost správce za jakékoli 
zpracování osobních údajů prováděné 
správcem nebo jeho jménem. Správce by 
měl zejména zajistit, aby každé zpracování 

(60) Měla by být zavedena komplexní 
odpovědnost správce za jakékoli 
zpracování osobních údajů prováděné 
správcem nebo jeho jménem s cílem 
zajistit odpovědnost. Správce by měl 
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bylo v souladu s tímto nařízením, a měl by 
být povinen tuto skutečnost doložit.

zejména zajistit, aby každé zpracování bylo 
v souladu s tímto nařízením, a měl by být 
povinen tuto skutečnost doložit.
Zpracování údajů, které jinak není nutné, 
nesmí být odůvodněno potřebou dodržovat 
tuto povinnost.

Or. en

Odůvodnění

Myšlenka odpovědnosti by měla být výslovně zmíněna. Je nutné důsledně zabránit tomu, aby 
jakékoli opatření tohoto nařízení vedlo k dodatečnému zpracování údajů.

Pozměňovací návrh 249
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 61

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(61) Ochrana práv a svobod subjektů údajů 
v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů vyžaduje, aby byla přijata příslušná 
technická a organizační opatření jak při 
přípravě zpracování, tak v průběhu 
vlastního zpracování, s cílem zajistit 
splnění požadavků tohoto nařízení. Aby 
správce zajistil a prokázal soulad s tímto 
nařízením, měl by stanovit interní politiky 
a přijmout vhodná opatření, která splňují 
zejména zásady ochrany údajů již od 
návrhu a standardního nastavení ochrany 
údajů.

(61) Ochrana práv a svobod subjektů údajů 
v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů vyžaduje, aby byla přijata příslušná 
technická a organizační opatření jak při 
přípravě zpracování a jeho základních 
technologií, tak v průběhu vlastního 
zpracování, s cílem zajistit splnění 
požadavků tohoto nařízení. Aby správce 
zajistil a prokázal soulad s tímto nařízením, 
měl by stanovit interní politiky a přijmout 
vhodná opatření, která splňují zejména 
zásady ochrany údajů již od návrhu a 
standardního nastavení ochrany údajů. 
Ochrana údajů již od návrhu je proces, 
při kterém jsou ochrana údajů a soukromí 
začleněny do vývoje produktů a služeb 
prostřednictvím jak technických, tak 
organizačních opatření. Standardní 
nastavení ochrany údajů znamená, že 
produkty a služby jsou standardně 
nastaveny tak, aby omezovaly 
zpracovávání a zejména zveřejňování 
osobních údajů. Obzvláště osobní údaje 
by neměly být standardně zveřejňovány 
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neomezenému počtu osob.

Or. en

Odůvodnění

Pokud má „soukromí již od návrhu“ účinně fungovat, je třeba jej jasněji vymezit a důsledně 
provádět ve všech fázích procesu návrhu. Je třeba jasněji vymezit jak pojem „ochrana údajů 
již od návrhu“, tak pojem „standardní nastavení ochrany údajů“, jako je tomu 
v pozměňovacím návrhu.

Pozměňovací návrh 250
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 61

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(61) Ochrana práv a svobod subjektů 
údajů v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů vyžaduje, aby byla přijata
příslušná technická a organizační opatření 
jak při přípravě zpracování, tak v průběhu 
vlastního zpracování, s cílem zajistit 
splnění požadavků tohoto nařízení. Aby 
správce zajistil a prokázal soulad s tímto 
nařízením, měl by stanovit interní politiky 
a přijmout vhodná opatření, která splňují 
zejména zásady ochrany údajů již od 
návrhu a standardního nastavení ochrany 
údajů.

(61) Aby byla splněna očekávání 
spotřebitelů a podniků ohledně ochrany 
práv a svobod subjektů údajů v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů, lze 
přijmout příslušná organizační opatření jak 
při přípravě zpracování, tak v průběhu 
vlastního zpracování, s cílem zajistit 
splnění požadavků tohoto nařízení. 
Podpoří se opatření, jejichž cílem je zvýšit 
informovanost spotřebitelů a usnadnit 
volbu, a to na základě spolupráce odvětví 
a upřednostňování inovativních řešení, 
produktů a služeb.

Or. en

Odůvodnění

Způsob, jak do interních procesů začlenit soukromí a ochranu údajů, by měl zůstat pružný a 
měl by umožňovat úpravy. Myšlenka ochrany údajů již od návrhu by měla být technologicky 
neutrální, neměla by zavádět konkrétní technologické nebo provozní povinnosti ani přispívat 
k vytváření rozdílů mezi IKT a ostatními sektory.

Pozměňovací návrh 251
Amelia Andersdotter



AM\922340CS.doc 65/134 PE502.053v01-00

CS

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 61 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(61a) Cílem tohoto nařízení je vybídnout 
podniky, aby vypracovaly vnitřní 
programy, jež by určily zpracování údajů, 
která svou povahou, rozsahem nebo 
účelem pravděpodobně představují 
konkrétní rizika pro práva a svobody 
subjektu údajů, a aby zavedly vhodné 
záruky ochrany osobních údajů a 
vypracovaly inovativní řešení ochrany 
údajů již od návrhu a postupy zlepšující 
ochranu údajů. Podniky by tak veřejně a 
aktivně prokázaly soulad s ustanoveními a 
duchem tohoto nařízení a tudíž posílily 
důvěru evropských občanů. Odpovědnost 
podniků za ochranu osobních údajů však 
nemůže zbavit podnik žádných povinností 
stanovených v tomto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 252
Adina-Ioana Vălean, Seán Kelly, Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 62

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(62) Pro ochranu práv a svobod subjektů 
údajů, jakož i z hlediska odpovědnosti 
správců a zpracovatele je třeba také s 
ohledem na sledování ze strany orgánů 
dozoru a jejich opatření jasně vymezit 
odpovědnosti podle tohoto nařízení, včetně 
případů, kdy správce určuje účely, 
podmínky a prostředky zpracování 
společně s jinými správci nebo kdy je 
zpracovávání prováděno jménem správce.

(62) Pro ochranu práv a svobod subjektů 
údajů, jakož i z hlediska odpovědnosti 
správců a zpracovatele je třeba také s 
ohledem na sledování ze strany orgánů 
dozoru a jejich opatření jasně vymezit 
odpovědnosti podle tohoto nařízení, včetně 
případů, kdy správce určuje účely 
zpracování společně s jinými správci nebo 
kdy je zpracovávání prováděno jménem 
správce.

Or. en
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Pozměňovací návrh 253
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 62

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(62) Pro ochranu práv a svobod subjektů 
údajů, jakož i z hlediska odpovědnosti 
správců a zpracovatele je třeba také s 
ohledem na sledování ze strany orgánů 
dozoru a jejich opatření jasně vymezit 
odpovědnosti podle tohoto nařízení, včetně 
případů, kdy správce určuje účely, 
podmínky a prostředky zpracování 
společně s jinými správci nebo kdy je 
zpracovávání prováděno jménem správce.

(62) Pro ochranu práv a svobod subjektů 
údajů, jakož i z hlediska odpovědnosti 
správců a zpracovatele je třeba také s 
ohledem na sledování ze strany orgánů 
dozoru a jejich opatření jasně vymezit 
odpovědnosti podle tohoto nařízení, včetně 
případů, kdy správce určuje účely 
zpracování společně s jinými správci nebo 
kdy je zpracovávání prováděno jménem 
správce.

Or. en

Pozměňovací návrh 254
Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 62

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(62) Pro ochranu práv a svobod subjektů 
údajů, jakož i z hlediska odpovědnosti 
správců a zpracovatele je třeba také 
s ohledem na sledování ze strany orgánů 
dozoru a jejich opatření jasně vymezit 
odpovědnosti podle tohoto nařízení, včetně 
případů, kdy správce určuje účely, 
podmínky a prostředky zpracování 
společně s jinými správci nebo kdy je 
zpracovávání prováděno jménem správce.

(62) Pro ochranu práv a svobod subjektů
údajů, jakož i z hlediska odpovědnosti 
správců a zpracovatele je třeba také 
s ohledem na sledování ze strany orgánů 
dozoru a jejich opatření jasně vymezit 
odpovědnosti podle tohoto nařízení, včetně 
případů, kdy správce určuje účely 
zpracování společně s jinými správci nebo 
kdy je zpracovávání prováděno jménem 
správce.

Or. en
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Pozměňovací návrh 255
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Ţicău

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 podnikem, 
který zpracovává údaje malého počtu 
subjektů údajů, 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.

Or. en

Odůvodnění

V digitálním prostředí již není vhodné používat počet zaměstnanců jako měřítko velikosti 
společnosti. Nedávno byla za jednu miliardu dolarů odkoupena společnost zabývající se 
úpravou fotografií, která měla v době transakce 13 zaměstnanců. Důležitý je tedy počet 
subjektů údajů.

Pozměňovací návrh 256
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 65

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(65) Aby bylo prokázáno dodržování 
tohoto nařízení, měl by správce nebo 
zpracovatel vést záznamy o všech 
činnostech zpracování. Každý správce a 

(65) Aby bylo prokázáno dodržování 
tohoto nařízení, měl by správce vést 
záznamy o všech činnostech zpracování, za 
která nese odpovědnost. Každý správce by 
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zpracovatel by měl být povinen 
spolupracovat s orgánem dozoru a na jeho 
žádost mu zpřístupnit tyto záznamy, aby na 
jejich základě mohla být provedena 
kontrola zpracování.

měl být povinen spolupracovat s orgánem 
dozoru a na jeho žádost mu zpřístupnit tyto 
záznamy, aby na jejich základě mohla být 
provedena kontrola zpracování.

Or. en

Pozměňovací návrh 257
Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 65

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(65) Aby bylo prokázáno dodržování 
tohoto nařízení, měl by správce nebo 
zpracovatel vést záznamy o všech 
činnostech zpracování. Každý správce a 
zpracovatel by měl být povinen 
spolupracovat s orgánem dozoru a na jeho 
žádost mu zpřístupnit tyto záznamy, aby na 
jejich základě mohla být provedena 
kontrola zpracování.

(65) Aby bylo prokázáno dodržování 
tohoto nařízení, měl by správce vést 
záznamy o všech činnostech zpracování. 
Každý správce by měl být povinen 
spolupracovat s orgánem dozoru a na jeho 
žádost mu zpřístupnit tyto záznamy, aby na 
jejich základě mohla být provedena 
kontrola zpracování.

Or. en

Pozměňovací návrh 258
András Gyürk

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 66

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(66) Aby byla zachována bezpečnost a 
zabránilo se zpracování údajů, které by 
bylo v rozporu s tímto nařízením, měl by 
správce nebo zpracovatel posoudit riziko 
spojené se zpracováním a přijmout opatření 
ke zmírnění těchto rizik. Tato opatření by 
měla zajistit odpovídající úroveň 
bezpečnosti s ohledem na stav techniky a 

(66) Aby byla zachována bezpečnost a 
zabránilo se zpracování údajů, které by 
bylo v rozporu s tímto nařízením, měl by 
správce nebo zpracovatel posoudit riziko 
spojené se zpracováním a přijmout opatření 
ke zmírnění těchto rizik. Správce nebo 
zpracovatel řádně zohlední zejména větší 
riziko vyplývající ze zpracování osobních 
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náklady na jejich provedení v souvislosti 
s riziky a povahou osobních údajů, které 
mají být chráněny. Komise by měla při 
stanovování technických norem a 
organizačních opatření k zajištění 
bezpečnosti zpracování podporovat 
technologickou neutralitu, interoperabilitu 
a inovace a případně spolupracovat se 
třetími zeměmi.

údajů subjektu údajů dané jejich citlivou 
povahou. Tato opatření by měla zajistit 
odpovídající úroveň bezpečnosti s ohledem 
na stav techniky a náklady na jejich 
provedení v souvislosti s riziky a povahou 
osobních údajů, které mají být chráněny. 
Komise by měla při stanovování 
technických norem a organizačních 
opatření k zajištění bezpečnosti zpracování 
podporovat technologickou neutralitu, 
interoperabilitu a inovace a případně 
spolupracovat se třetími zeměmi.

Or. en

Odůvodnění

Osobní údaje mají různou povahu. V některých případech jsou shromažďovány osobní údaje, 
které jsou citlivější, jde například o osobní údaje shromažďované cestovními kancelářemi 
nebo marketingovými organizacemi.

Pozměňovací návrh 259
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 66

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(66) Aby byla zachována bezpečnost a 
zabránilo se zpracování údajů, které by 
bylo v rozporu s tímto nařízením, měl by 
správce nebo zpracovatel posoudit riziko 
spojené se zpracováním a přijmout opatření 
ke zmírnění těchto rizik. Tato opatření by 
měla zajistit odpovídající úroveň 
bezpečnosti s ohledem na stav techniky a 
náklady na jejich provedení v souvislosti 
s riziky a povahou osobních údajů, které 
mají být chráněny. Komise by měla při 
stanovování technických norem a 
organizačních opatření k zajištění 
bezpečnosti zpracování podporovat 
technologickou neutralitu, 
interoperabilitu a inovace a případně 
spolupracovat se třetími zeměmi.

(66) Aby byla zachována bezpečnost a 
zabránilo se zpracování údajů, které by 
bylo v rozporu s tímto nařízením, měl by 
správce nebo zpracovatel posoudit riziko 
spojené se zpracováním a přijmout opatření 
ke zmírnění těchto rizik. Tato opatření by 
měla zajistit odpovídající úroveň 
bezpečnosti s ohledem na stav techniky a 
náklady na jejich provedení v souvislosti 
s riziky a povahou osobních údajů, které 
mají být chráněny. Při stanovování 
technických norem a organizačních 
opatření k zajištění bezpečnosti zpracování 
by měla být podporována technologická
neutralita, interoperabilita a inovace a 
případně by měly být povzbuzovány třetí
země.
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Or. en

Odůvodnění

Zdá se, že neexistuje žádný oprávněný důvod, proč by podpora opatření měla vycházet pouze 
z Evropské komise.

Pozměňovací návrh 260
Ivailo Kalfin

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 

(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 
72 hodin. Pokud není možné tak učinit 
během 72 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 
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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.

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

Pozměňovací návrh 261
Silvia-Adriana Ţicău

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 

(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 
72 hodin. Pokud není možné tak učinit 
během 72 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 
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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.

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

Pozměňovací návrh 262
Paul Rübig

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 

(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. Osoby, 
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 
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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.

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.

Or. de

Pozměňovací návrh 263
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 70

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(70) Směrnice 95/46/ES stanovovala 
obecnou povinnost oznamovat zpracování 
osobních údajů orgánům dozoru. Jelikož 
tato povinnost s sebou nesla 
administrativní a finanční zátěž, 
nepřispívala ve všech případech ke 
zlepšení ochrany osobních údajů. Proto by 
měla být tato nerozlišující obecná 
oznamovací povinnost zrušena a nahrazena 
účinnými postupy a mechanismy, které by 
se místo toho zaměřovaly na ty činnosti 
zpracování, jež mohou na základě své 
povahy, svého rozsahu a svých účelů 
představovat specifická rizika z hlediska 
práv a svobod subjektů údajů. V těchto 
případech by měl správce nebo zpracovatel

(70) Směrnice 95/46/ES stanovovala 
obecnou povinnost oznamovat zpracování 
osobních údajů orgánům dozoru. Jelikož 
tato povinnost s sebou nesla 
administrativní a finanční zátěž, 
nepřispívala ve všech případech ke 
zlepšení ochrany osobních údajů. Proto by 
měla být tato nerozlišující obecná 
oznamovací povinnost zrušena a nahrazena 
účinnými postupy a mechanismy, které by 
se místo toho zaměřovaly na ty činnosti 
zpracování, jež mohou na základě své 
povahy, svého rozsahu a svých účelů 
představovat specifická rizika z hlediska 
práv a svobod subjektů údajů. V těchto 
případech by měl správce před 
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před zpracováním provést posouzení 
dopadu na ochranu údajů, jež by mělo 
zejména obsahovat plánovaná opatření, 
záruky a mechanismy pro zajištění ochrany 
osobních údajů a prokázání souladu s tímto 
nařízením.

zpracováním provést posouzení dopadu na 
ochranu údajů, jež by mělo zejména 
obsahovat plánovaná opatření, záruky a 
mechanismy pro zajištění ochrany 
osobních údajů a prokázání souladu s tímto 
nařízením.

Or. en

Odůvodnění

Posouzení dopadu na soukromí by mělo příslušet správci údajů, neboť správce určuje účel 
zpracování.

Pozměňovací návrh 264
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 70 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(70a) Směrnice 2002/58/ES stanoví 
povinnost oznamovat narušení 
bezpečnosti osobních údajů v případě 
zpracování osobních údajů v souvislosti 
s poskytováním veřejně dostupných služeb 
elektronických komunikací ve veřejných 
komunikačních sítích v Unii. Pokud 
poskytovatelé veřejně dostupných služeb 
elektronických komunikací poskytují ještě 
další služby, podléhají povinnostem 
týkajícím se oznamování narušení, které 
vyplývají z tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 265
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 74
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(74) Pokud z posouzení dopadu na ochranu 
údajů vyplývá, že zpracovávání s sebou 
nese vysoké specifické riziko z hlediska 
práv a svobod subjektů údajů, například 
riziko, že dané osoby nebudou moci 
uplatnit své právo na ochranu údajů, nebo 
riziko plynoucí z využití nových 
specifických technologií, měl by být před 
zahájením činností konzultován orgán 
dozoru ohledně rizikového zpracování, 
které možná není v souladu s tímto 
nařízením, aby předložil návrhy na 
nápravu této situace. Tato konzultace 
může být rovněž uskutečněna během 
přípravy legislativního opatření 
vnitrostátního parlamentu nebo opatření 
založeného na tomto legislativním 
opatření, které vymezuje povahu 
zpracování a stanoví vhodné záruky.

(74) Pokud z posouzení dopadu na ochranu 
údajů vyplývá, že zpracovávání s sebou 
nese vysoké specifické riziko z hlediska 
práv a svobod subjektů údajů, například 
riziko, že dané osoby nebudou moci 
uplatnit své právo na ochranu údajů, nebo 
riziko plynoucí z využití nových 
specifických technologií, měl by být před 
zahájením činností konzultován orgán 
dozoru ohledně rizikového zpracování, 
které možná není v souladu s tímto 
nařízením.

Or. en

Odůvodnění

Konzultace mezi orgány dozoru a správci a zpracovateli údajů by se měly uskutečnit 
v případě, že existují náznaky, že zpracování s sebou nese vysoké specifické riziko z hlediska 
práv a svobod subjektů údajů a že toto rizikové zpracování možná není v souladu s tímto 
nařízením.

Pozměňovací návrh 266
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 76

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(76) Sdružení nebo jiné subjekty 
zastupující určité kategorie správců by 
měly být podněcovány k tomu, aby 
v souladu s tímto nařízením vypracovaly 
kodexy chování s cílem usnadnit účinné 
uplatňování tohoto nařízení, a to při 

(76) Sdružení nebo jiné subjekty 
zastupující určité kategorie správců by 
měly být podněcovány k tomu, aby 
v souladu s tímto nařízením vypracovaly 
kodexy chování s cílem usnadnit účinné 
uplatňování tohoto nařízení, a to při 
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zohlednění zvláštní povahy zpracování 
v některých oblastech.

zohlednění zvláštní povahy zpracování 
v některých oblastech. Tyto kodexy by 
měly průmyslu usnadňovat dodržování 
souladu.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba vyjasnit, že tyto kodexy chování jsou pro průmysl přínosem, nikoli gestem, které 
povede ke snížení dohledu ze strany orgánů pro ochranu údajů.

Pozměňovací návrh 267
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 77

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(77) Aby se zvýšila transparentnost a 
zlepšilo dodržování tohoto nařízení, mělo 
by být podpořeno zavedení mechanismů 
pro vydávání osvědčení, pečetí a známek 
dokládajících ochranu údajů, aby subjekty 
údajů mohly rychle zhodnotit úroveň 
ochrany údajů u příslušných produktů a 
služeb.

(77) Aby se zvýšila transparentnost a 
zlepšilo dodržování tohoto nařízení, mělo 
by být podpořeno zavedení mechanismů 
pro vydávání osvědčení, pečetí a známek 
dokládajících ochranu údajů, aby subjekty 
údajů mohly rychle, spolehlivě a 
ověřitelným způsobem zhodnotit úroveň 
ochrany údajů u příslušných produktů a 
služeb. 

Or. en

Odůvodnění

Takové nástroje musí být důkladně otestovány a musí se poučit z úspěchů i neúspěchů 
vycházejících z tohoto přístupu.

Pozměňovací návrh 268
Paul Rübig

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 78
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(78) Přeshraniční pohyb osobních údajů je 
nezbytný pro rozvoj mezinárodního 
obchodu a mezinárodní spolupráce. Nárůst 
tohoto pohybu s sebou přinesl nové výzvy 
a problémy ohledně ochrany osobních 
údajů. Pokud jsou však osobní údaje 
předávány z Unie do třetích zemí nebo 
mezinárodním organizacím, neměla by být 
úroveň ochrany jednotlivců zaručovaná 
v Unii tímto nařízením oslabována. 
V každém případě by předávání do třetích 
zemí mělo být prováděno pouze za 
přísného dodržování tohoto nařízení.

(78) Přeshraniční pohyb osobních údajů je 
nezbytný pro rozvoj mezinárodního 
obchodu a mezinárodní spolupráce. Nárůst 
tohoto pohybu s sebou přinesl nové výzvy 
a problémy ohledně ochrany osobních 
údajů. Pokud jsou však osobní údaje 
předávány z Unie do třetích zemí nebo 
mezinárodním organizacím, neměla by být 
úroveň ochrany jednotlivců a právnických 
osob zaručovaná v Unii tímto nařízením 
oslabována. V každém případě by 
předávání do třetích zemí mělo být 
prováděno pouze za přísného dodržování 
tohoto nařízení. 

Or. de

Pozměňovací návrh 269
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 79

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(79) Tímto nařízením nejsou dotčeny 
mezinárodní dohody uzavřené mezi Unií a 
třetími zeměmi o předávání osobních údajů 
včetně vhodných záruk pro subjekty údajů.

(79) Pro přechodné období v trvání [5 let] 
po vstupu tohoto nařízení v platnost 
nejsou tímto nařízením dotčeny 
mezinárodní dohody uzavřené mezi Unií a 
třetími zeměmi o předávání osobních údajů 
včetně vhodných záruk pro subjekty údajů.
Během přechodného období musí být 
všechny mezinárodní dohody uzavřené 
mezi Unií a třetími zeměmi o předávání 
osobních údajů včetně vhodných záruk 
pro subjekty údajů revidovány s cílem 
uvést je do souladu s tímto nařízením.

Or. en
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Pozměňovací návrh 270
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 79

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(79) Tímto nařízením nejsou dotčeny 
mezinárodní dohody uzavřené mezi Unií a 
třetími zeměmi o předávání osobních údajů 
včetně vhodných záruk pro subjekty údajů.

(79) Tímto nařízením nejsou dotčeny 
mezinárodní dohody uzavřené mezi Unií a 
třetími zeměmi o předávání osobních údajů 
včetně vhodných záruk pro subjekty údajů, 
které zajistí stejnou úroveň ochrany 
základních práv občanů.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zajišťuje soulad s přístupem uplatňovaným v ostatních částech 
tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 271
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 80

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(80) Komise může s účinkem pro celou 
Unii rozhodnout, že určité třetí země nebo 
území či odvětví zpracovávání v dané třetí 
zemi nebo určitá mezinárodní organizace 
zajišťují vhodnou úroveň ochrany údajů, a 
tímto způsobem ve vztahu k třetím zemím 
nebo mezinárodním organizacím, které 
jsou považovány za schopné poskytovat 
takovou úroveň ochrany, zajišťují právní 
jistotu a jednotné uplatňování práva v celé 
Unii. V těchto případech mohou být osobní 
údaje do těchto zemí předávány, aniž by 
bylo třeba získat další povolení.

(80) Komise může s účinkem pro celou 
Unii rozhodnout, že určité třetí země nebo 
území či odvětví zpracovávání v dané třetí 
zemi nebo určitá mezinárodní organizace 
zajišťují vhodnou úroveň ochrany údajů, a 
tímto způsobem ve vztahu k třetím zemím 
nebo mezinárodním organizacím, které 
jsou považovány za schopné poskytovat 
takovou úroveň ochrany, zajišťují právní 
jistotu a jednotné uplatňování práva v celé 
Unii. V těchto případech mohou být osobní 
údaje do těchto zemí předávány, aniž by 
bylo třeba získat další povolení. Komise 
může rovněž rozhodnout o zrušení 
takového rozhodnutí, pokud tuto 
skutečnost třetí zemi oznámila a plně 
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odůvodnila.

Or. en

Odůvodnění

Bylo by nelogické domnívat se, že ve třetí zemi nemůže následně dojít ke zhoršení ochrany 
údajů.

Pozměňovací návrh 272
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 82

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(82) Komise může rovněž uznat, že třetí 
země nebo území či odvětví zpracovávání 
v dané třetí zemi nebo určitá mezinárodní 
organizace nezajišťuje přiměřenou 
úroveň ochrany údajů. Předávání 
osobních údajů do této třetí země by tudíž 
mělo být zakázáno. V tomto případě by 
měly být naplánovány konzultace mezi 
Komisí a těmito třetími zeměmi nebo 
mezinárodními organizacemi.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Z tohoto bodu vyplývá, že do země, jejíž úroveň ochrany není považována za dostatečnou, by 
se neměly předávat údaje ze zemí EU. Tento bod odůvodnění tedy nepřidává na jasnosti ani 
smyslu.

Pozměňovací návrh 273
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 83
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(83) V případě absence rozhodnutí o 
přiměřenosti by správce nebo zpracovatel 
měl k odstranění nedostatků v oblasti 
ochrany údajů ve třetí zemí přijmout 
vhodné záruky pro ochranu subjektu 
údajů. Tyto vhodné záruky mohou 
spočívat ve využívání závazných 
podnikových pravidel, standardních 
doložek o ochraně údajů přijatých Komisí, 
standardních doložek o ochraně údajů 
přijatých orgánem dozoru nebo smluvních 
doložek schválených orgánem dozoru 
nebo jiných vhodných a přiměřených 
opatření opodstatněných na základě všech 
okolností spojených s předáváním údajů 
nebo řady údajů, které byly schváleny 
orgánem dozoru.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Vypuštění tohoto bodu odůvodnění odpovídá pozměňovacímu návrhu k článku 44, který 
vypouští výjimku „oprávněných zájmů“ správce.

Pozměňovací návrh 274
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 84

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(84) Skutečnost, že správci a zpracovatelé 
mohou používat standardní doložky o 
ochraně údajů přijaté Komisí nebo 
orgánem dozoru, by neměla správcům a 
zpracovatelům bránit v tom, aby zahrnuli 
standardní doložky o ochraně údajů i do 
rozsáhlejších smluv nebo doplnili jiné 
doložky, pokud tyto nejsou v přímém či 
nepřímém rozporu se standardními 
smluvními doložkami přijatými Komisí 

(84) Skutečnost, že správci a zpracovatelé 
mohou používat standardní doložky o 
ochraně údajů přijaté Komisí nebo 
orgánem dozoru, by neměla správcům a 
zpracovatelům bránit v tom, aby zahrnuli 
standardní doložky o ochraně údajů i do 
rozsáhlejších smluv nebo doplnili jiné 
doložky, pokud tyto nejsou v přímém či 
nepřímém rozporu se standardními 
smluvními doložkami přijatými Komisí 
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nebo orgánem dozoru nebo pokud 
neomezují práva a svobody subjektů údajů.

nebo orgánem dozoru nebo pokud 
neomezují práva a svobody subjektů údajů. 
V některých situacích může být vhodné 
povzbudit správce nebo zpracovatele 
k tomu, aby poskytli ještě stabilnější 
záruky prostřednictvím dodatečných 
smluvních závazků, které doplní 
standardní doložky o ochraně údajů.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh by představoval pobídku pro organizace k tomu, aby se 
neomezovaly jen na základní předepsané požadavky ohledně souladu, jako jsou pečeti a 
známky dokládající ochranu údajů.

Pozměňovací návrh 275
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 87

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(87) Tyto odchylky se uplatní zejména 
v případech, kdy jsou předání údajů 
požadovaná a nutná k ochraně důležitého 
veřejného zájmu, například v případech 
mezinárodního předávání údajů mezi 
příslušnými orgány pro hospodářskou 
soutěž, daňovými či celními správami, 
orgány finančního dohledu, útvary 
příslušnými v oblasti sociálního 
zabezpečení nebo příslušnými orgány pro 
prevenci, vyšetřování, odhalování či stíhání 
trestných činů.

(87) Tyto odchylky se uplatní zejména 
v případech, kdy jsou předání údajů 
požadovaná a nutná k ochraně důležitého 
veřejného zájmu, například v případech 
mezinárodního předávání údajů mezi 
příslušnými orgány pro hospodářskou 
soutěž, daňovými či celními správami, 
orgány finančního dohledu, útvary 
příslušnými v oblasti sociálního 
zabezpečení nebo příslušnými orgány pro 
prevenci, vyšetřování, odhalování či stíhání 
trestných činů. Předávání osobních údajů 
z důvodu tak důležitého, jako je veřejný 
zájem, by se mělo uskutečňovat jen 
příležitostně. Každý takový případ 
vyžaduje pečlivé posouzení všech 
okolností daného předání.

Or. en
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Odůvodnění

Výjimku z důvodu veřejného zájmu je nutné blíže vymezit, souběžně s pozměňovacím návrhem 
k článku 44.

Pozměňovací návrh 276
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 88

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(88) Předání, které nelze označit za časté 
nebo značného rozsahu, by mohla být 
možná rovněž pro účely oprávněných 
zájmů správce nebo zpracovatele, pokud 
posoudil všechny okolnosti daného 
předání údajů. Při zpracování údajů pro 
účely historiografického, statistického a 
vědeckého výzkumu by měla být 
zohledněna oprávněná očekávání 
společnosti ohledně zvyšování znalostí.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Vypuštění tohoto bodu odůvodnění odpovídá pozměňovacímu návrhu k článku 44, který 
vypouští výjimku „oprávněných zájmů“ správce.

Pozměňovací návrh 277
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 89

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(89) V každém případě, pokud Komise 
nepřijala rozhodnutí o odpovídající úrovni 
ochrany údajů ve třetí zemi, by měl 
správce nebo zpracovatel využít řešení, na 
jejichž základě je zaručeno, že jakmile jsou 
údaje předány, subjekty údajů i nadále 

(89) V každém případě, pokud Komise 
nepřijala rozhodnutí o odpovídající úrovni 
ochrany údajů ve třetí zemi, by měl 
správce nebo zpracovatel využít řešení, na 
jejichž základě je právním závazkem
zaručeno, že jakmile jsou údaje předány, 
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požívají základních práv a záruk platných 
při zpracování jejich údajů v Unii.

subjekty údajů i nadále požívají základních 
práv a záruk platných při zpracování jejich 
údajů v Unii. Součástí tohoto závazku je i 
finanční odškodnění v případě ztráty 
údajů nebo neoprávněného přístupu či 
zpracování těchto údajů a povinnost 
poskytnout bez ohledu na místní právní 
předpisy veškeré podrobnosti o každém 
přístupu orgánů veřejné moci ve třetích 
zemích k těmto údajům.

Or. en

Odůvodnění

Znění Komise je příliš neurčité a nezapadá mezi ostatní části nařízení.

Pozměňovací návrh 278
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 90

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(90) Některé třetí země přijaly zákony, 
nařízení a jiné právní předpisy, které mají 
přímo upravovat zpracovávání údajů ze 
strany fyzických nebo právnických osob 
spadajících do pravomoci členských států. 
Používání těchto zákonů, nařízení a jiných 
právních předpisů mimo území těchto 
třetích zemí může znamenat porušení 
mezinárodního práva a narušovat ochranu 
fyzických osob zaručenou v Unii tímto 
nařízením. Předávání údajů by mělo být 
přípustné jen tehdy, jsou-li splněny 
podmínky předávání údajů do třetích zemí 
stanovené v tomto nařízení. Tak tomu 
může být například v případě, kdy je 
sdělení údajů nezbytné z důvodu 
důležitého veřejného zájmu, jenž je uznán 
v právu Unie nebo v právu členského státu, 
kterému správce podléhá. Podmínky, za 
jakých se jedná o důvod důležitého 
veřejného zájmu, by měla Komise blíže 

(90) Některé třetí země přijaly zákony, 
nařízení a jiné právní předpisy, které mají 
přímo upravovat zpracovávání údajů ze 
strany fyzických nebo právnických osob 
spadajících do pravomoci členských států. 
Používání těchto zákonů, nařízení a jiných 
právních předpisů mimo území těchto 
třetích zemí musí být standardně 
považováno za porušení mezinárodního 
práva a může narušovat ochranu fyzických 
osob zaručenou v Unii tímto nařízením. 
Předávání údajů by mělo být přípustné jen 
tehdy, jsou-li splněny podmínky předávání 
údajů do třetích zemí stanovené v tomto 
nařízení. Tak tomu může být například 
v případě, kdy je sdělení údajů nezbytné 
z důvodu důležitého veřejného zájmu, jenž 
je uznán v právu Unie nebo v právu 
členského státu, kterému správce podléhá. 
Podmínky, za jakých se jedná o důvod 
důležitého veřejného zájmu, by měla 
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vymezit v aktu v přenesené pravomoci. Komise blíže vymezit v aktu v přenesené 
pravomoci. Pouhá existence právních 
předpisů v zemi, které by i jen teoreticky, 
bez ohledu na jejich uplatňování, 
umožňovaly dalším zemím přístup 
k údajům evropských občanů, je 
dostatečným důvodem k tomu, aby systém 
ochrany údajů dané země nebyl 
považován za odpovídající nebo bylo 
zrušeno jakékoli dvoustranné ujednání 
s danou zemí.

Or. en

Odůvodnění

The text of this amendment comes from a leaked interservice consultation draft. It protects 
against third countries wanting to enforce their laws extra-territorially. This protection is 
needed because some third countries have laws forcing controllers to disclose personal data 
without proper safeguards. Third-country authorities may only have access to personal data 
held by European controllers through the procedures for mutual legal assistance.It is 
logically impossible to consider that a country which has active legislation that could 
undermine European citizens’ rights could be simultaneously capable of having legislation in 
place that could abuse personal data hosted in Europe and be considered to have “adequate” 
data protection for European data hosted in that jurisdiction. See also Article 44a (new).

Pozměňovací návrh 279
Paul Rübig

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 90

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(90) Některé třetí země přijaly zákony, 
nařízení a jiné právní předpisy, které mají 
přímo upravovat zpracovávání údajů ze 
strany fyzických nebo právnických osob 
spadajících do pravomoci členských států. 
Používání těchto zákonů, nařízení a jiných 
právních předpisů mimo území těchto 
třetích zemí může znamenat porušení 
mezinárodního práva a narušovat ochranu 
fyzických osob zaručenou v Unii tímto 
nařízením. Předávání údajů by mělo být 
přípustné jen tehdy, jsou-li splněny 

(90) Některé třetí země přijaly zákony, 
nařízení a jiné právní předpisy, které mají 
přímo upravovat zpracovávání údajů ze 
strany fyzických nebo právnických osob 
spadajících do pravomoci členských států. 
Používání těchto zákonů, nařízení a jiných 
právních předpisů mimo území těchto 
třetích zemí může znamenat porušení 
mezinárodního práva a narušovat ochranu 
fyzických a právnických osob zaručenou 
v Unii tímto nařízením. Předávání údajů by 
mělo být přípustné jen tehdy, jsou-li 
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podmínky předávání údajů do třetích zemí 
stanovené v tomto nařízení. Tak tomu 
může být například v případě, kdy je 
sdělení údajů nezbytné z důvodu 
důležitého veřejného zájmu, jenž je uznán 
v právu Unie nebo v právu členského státu, 
kterému správce podléhá. Podmínky, za 
jakých se jedná o důvod důležitého 
veřejného zájmu, by měla Komise blíže 
vymezit v aktu v přenesené pravomoci.

splněny podmínky předávání údajů do 
třetích zemí stanovené v tomto nařízení. 
Tak tomu může být například v případě, 
kdy je sdělení údajů nezbytné z důvodu 
důležitého veřejného zájmu, jenž je uznán 
v právu Unie nebo v právu členského státu, 
kterému správce podléhá. Podmínky, za 
jakých se jedná o důvod důležitého 
veřejného zájmu, by měla Komise blíže 
vymezit v aktu v přenesené pravomoci.

Or. de

Pozměňovací návrh 280
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 92

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(92) Zřízení orgánů dozoru vykonávajících 
zcela nezávisle své úkoly v členských 
státech je zásadním prvkem ochrany 
jednotlivců v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů. Členské státy mohou zřídit 
více než jeden orgán dozoru, pokud to 
odpovídá jejich ústavní, organizační a 
administrativní struktuře.

(92) Zřízení orgánů dozoru vykonávajících 
zcela nezávisle své úkoly v členských 
státech je zásadním prvkem ochrany 
jednotlivců v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů. Členské státy mohou zřídit 
více než jeden orgán dozoru, pokud to 
odpovídá jejich ústavní, organizační a 
administrativní struktuře. Nezávislostí se 
rozumí absence přímého či nepřímého 
politického zapojení do výběru vedoucích 
členů a odpovídající finanční, lidské a 
právní zdroje potřebné k náležitému 
vykonávání své role.

Or. en

Odůvodnění

Strong, independent supervisory authorities are one of the necessary conditions for effective 
data protection. They should be free from external influence, as confirmed by the ECJ (C-
518/07 and C-614/10), and should have the necessary resources – financial and human – to 
ensure enforcement of data protection legislation. These changes aim to provide supervisory 
authorities with the independence and resources they need to effectively protect the 
fundamental right to data protection.Supervisory authorities are needed to ensure 
enforcement of data protection legislation. As Article 16(2) TFEU states, they shall be 
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independent in the exercise of their duties. Experience with the current framework has shown 
that this level of independence is not always provided in practice. It should be noted that this 
should not only be seen as referring to interference by Member States, but also by the 
Commission.Independence on paper alone is not enough, supervisory authorities also need 
the means to put their powers into action. This implies a need for appropriate resources and 
skilled staff, including staff with technical expertise.This provision must be as clear as 
possible, particularly bearing in mind existing political, personnel and legal limitations of 
DPAs under the current Directive.

Pozměňovací návrh 281
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 94

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(94) Každému orgánu dozoru by měly být 
poskytnuty odpovídající finanční a lidské 
zdroje, prostory a infrastruktura, které bude 
potřebovat pro účinné vykonávání svých 
úkolů, včetně úkolů, jež bude plnit v 
rámci vzájemné pomoci a spolupráce 
s ostatními orgány dozoru v celé Unii.

(94) Každému orgánu dozoru by měly být 
poskytnuty odpovídající finanční a lidské 
zdroje, přičemž zvláštní pozornost je třeba 
věnovat odpovídajícím technickým 
dovednostem zaměstnanců, prostory a 
infrastruktura, které bude potřebovat pro 
účinné vykonávání svých úkolů, včetně 
úkolů, jež bude plnit v rámci vzájemné 
pomoci a spolupráce s ostatními orgány 
dozoru v celé Unii.

Or. en

Odůvodnění

Strong, independent supervisory authorities are one of the necessary conditions for effective 
data protection. They should be free from external influence, as confirmed by the ECJ (C-
518/07 and C-614/10), and should have the necessary resources – financial and human – to 
ensure enforcement of data protection legislation. These changes aim to provide supervisory 
authorities with the independence and resources they need to effectively protect the 
fundamental right to data protection.Supervisory authorities are needed to ensure 
enforcement of data protection legislation. As Article 16(2) TFEU states, they shall be 
independent in the exercise of their duties. Experience with the current framework has shown 
that this level of independence is not always provided in practice. It should be noted that this 
should not only be seen as referring to interference by Member States, but also by the 
Commission.Independence on paper alone is not enough, supervisory authorities also need 
the means to put their powers into action. This implies a need for appropriate resources and 
skilled staff, including staff with technical expertise.The increasing technical challenges 
facing supervisory authority staff must be recognised and addressed.



AM\922340CS.doc 87/134 PE502.053v01-00

CS

Pozměňovací návrh 282
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 95

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(95) Obecné podmínky pro členy orgánu 
dozoru by měly být v každém členském 
státě upraveny právním předpisem a 
zejména by měly stanovit, že tito členové 
by měli být jmenováni parlamentem nebo 
vládou členského státu, a dále by měly 
obsahovat pravidla o osobní způsobilosti 
členů a jejich postavení.

(95) Obecné podmínky pro členy orgánu 
dozoru by měly být v každém členském 
státě upraveny právním předpisem a 
zejména by měly stanovit, že tito členové 
by měli být jmenováni parlamentem nebo 
vládou členského státu, přičemž je třeba 
věnovat náležitou pozornost minimalizaci 
možného politického vměšování, a dále by 
měly obsahovat pravidla o osobní 
způsobilosti členů, jejich postavení a o 
předcházení střetům zájmů.

Or. en

Odůvodnění

Strong, independent supervisory authorities are one of the necessary conditions for effective 
data protection. They should be free from external influence, as confirmed by the ECJ (C-
518/07 and C-614/10), and should have the necessary resources – financial and human – to 
ensure enforcement of data protection legislation. These changes aim to provide supervisory 
authorities with the independence and resources they need to effectively protect the 
fundamental right to data protection.Supervisory authorities are needed to ensure 
enforcement of data protection legislation. As Article 16(2) TFEU states, they shall be 
independent in the exercise of their duties. Experience with the current framework has shown 
that this level of independence is not always provided in practice. It should be noted that this 
should not only be seen as referring to interference by Member States, but also by the 
Commission.Independence on paper alone is not enough, supervisory authorities also need 
the means to put their powers into action. This implies a need for appropriate resources and 
skilled staff, including staff with technical expertise.

Pozměňovací návrh 283
Paul Rübig

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 96
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(96) Orgány dozoru by měly sledovat 
uplatňování ustanovení tohoto nařízení a 
přispívat k jejich jednotnému uplatňování 
v celé Unii s cílem chránit fyzické osoby 
v souvislosti se zpracováváním jejich 
osobních údajů a usnadnit volný pohyb 
osobních údajů v rámci vnitřního trhu. Za 
tímto účelem by orgány dozoru měly 
spolupracovat s Komisí a mezi sebou.

(96) Orgány dozoru by měly sledovat 
uplatňování ustanovení tohoto nařízení a 
přispívat k jejich jednotnému uplatňování 
v celé Unii s cílem chránit fyzické a 
právnické osoby v souvislosti se 
zpracováváním jejich osobních údajů a 
usnadnit volný pohyb osobních údajů 
v rámci vnitřního trhu. Za tímto účelem by 
orgány dozoru měly spolupracovat s 
Komisí a mezi sebou.

Or. de

Pozměňovací návrh 284
Amelia Andersdotter

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 
zlepšilo jednotné uplatňování předpisů, 
poskytla právní jistota a snížila 
administrativní zátěž těchto správců a 
zpracovatelů. Při výkonu těchto činností 
by měl tento orgán dozoru podniknout 
odpovídající kroky za účelem spolupráce, 
včetně společných šetření, se svými 
protějšky v jiných členských státech, kde 
se nacházejí subjekty údajů, které budou 
pravděpodobně dotčeny zpracováním, 
přičemž případně zapojí Evropskou radu 
pro ochranu údajů. Je třeba zavést 
vhodné mechanismy, které zajistí, že 
menší orgány dozoru mají finanční, 



AM\922340CS.doc 89/134 PE502.053v01-00

CS

správní a lidské zdroje potřebné 
k vyrovnání se s jakoukoli dodatečnou 
zátěží, kterou jim toto přináší.

Or. en

Odůvodnění

Nadnárodní internetové společnosti se často usadí v některém z menších států EU. Pokud 
nebude existovat mechanismus zajišťující, že orgány pro ochranu údajů v těchto státech 
nejsou neúměrně zatěžovány náklady na poskytování odpovídajícího dozoru, mohou se za 
těchto okolností v oblasti dozoru vyskytnout významné nedostatky. Orgány pro ochranu údajů 
odpovědné za dozor nad správci, kteří zpracovávají osobní údaje v několika členských 
státech, by měly podniknout odpovídající kroky za účelem spolupráce se svými protějšky 
v jiných členských státech. V některých případech může být užitečné zapojit do procesu 
Evropskou radu pro ochranu údajů.

Pozměňovací návrh 285
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

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 ve více členských státech, 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.

Or. en

Odůvodnění

Zásada jediného kontaktního místa by se měla důsledně uplatňovat na správce usazené v EU i 
mimo EU spadající do působnosti práva.
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Pozměňovací návrh 286
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 98 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(98a) Pokud subjekt údajů podá na takové 
zpracování stížnost, měl by být příslušným 
orgánem, který převezme úkoly jediného 
kontaktního místa, orgán dozoru 
členského státu, ve kterém má subjekt 
údajů hlavní bydliště. Pokud subjekty 
údajů podají na takové zpracování 
podobné stížnosti orgánům dozoru 
v různých členských státech, měl by být 
příslušným orgánem ten orgán dozoru, 
který obdržel žádost první.

Or. en

Odůvodnění

S cílem zvýšit dostupnost a soudržnost postihů pro subjekt údajů a vyhnout se administrativní 
zátěži je vhodné umožnit subjektu údajů provádět správní úkony u orgánu dozoru, který je 
nejblíže jeho hlavnímu bydlišti, a v členském státě, v němž může v případě potřeby podniknout 
právní kroky.

Pozměňovací návrh 287
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 104

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(104) Každý orgán dozoru by měl mít 
právo účastnit se společných operací 
orgánů dozoru. Dožadovaný orgán dozoru 
byl měl mít povinnost odpovědět na žádost 
ve stanovené lhůtě.

(104) Každý orgán dozoru by měl mít 
právo účastnit se společných operací 
orgánů dozoru. Dožadovaný orgán dozoru 
byl měl mít povinnost odpovědět na žádost 
ve stanovené lhůtě. Evropská rada pro 
ochranu údajů by měla mít možnost tyto 
činnosti koordinovat, pokud si to dotčené 
orgány dozoru přejí. Každý orgán dozoru 
by měl mít právo účastnit se společných 
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operací orgánů dozoru. Dožadovaný 
orgán dozoru by měl mít povinnost 
odpovědět na žádost ve stanovené lhůtě.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu účinnější spolupráce by mohla být Evropská rada pro ochranu údajů pověřena 
koordinací společných vyšetřování, pokud si to orgány pro ochranu údajů přejí. Viz též 
pozměňovací návrh k článku 66.

Pozměňovací návrh 288
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 105

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(105) Aby bylo zajištěno jednotné 
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.

(105) Aby bylo zajištěno jednotné 
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 
příslušný 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.

Or. en
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Pozměňovací návrh 289
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 107

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(107) Aby byl zajištěn soulad s tímto 
nařízením, může Komise v této záležitosti 
zaujmout stanovisko nebo přijmout 
rozhodnutí, kterým po orgánu dozoru bude 
vyžadovat, aby přijetí navrhovaného 
opatření odložil.

(107) Aby byl zajištěn soulad s tímto 
nařízením, může Komise v této záležitosti 
zaujmout stanovisko nebo v naléhavých 
případech přijmout rozhodnutí, kterým po 
orgánu dozoru bude vyžadovat, aby přijetí 
navrhovaného opatření odložil.

Or. en

Odůvodnění

Návrh Komise je v rozporu s jejím vlastním postojem k nezávislosti orgánů pro ochranu 
údajů.

Pozměňovací návrh 290
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 110

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(110) Na úrovni Unie by měla být zřízena 
Evropská rada pro ochranu údajů. Tato 
Rada by měla nahradit pracovní skupinu 
pro ochranu fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů zřízenou 
směrnicí 95/46/ES. Měla by být složena 
z vedoucího orgánu dozoru každého 
členského státu a evropského inspektora 
ochrany údajů. Komise by se měla jejích 
činností účastnit. Evropská rada pro 
ochranu údajů by měla přispívat 
k jednotnému uplatňování tohoto nařízení v 
celé Unii, například poskytovat Komisi
poradenství a podporovat spolupráci 
orgánů dozoru v celé Unii. Evropská rada 
pro ochranu údajů by měla při plnění svých 

(110) Na úrovni Unie by měla být zřízena 
Evropská rada pro ochranu údajů. Tato 
Rada by měla nahradit pracovní skupinu 
pro ochranu fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů zřízenou 
směrnicí 95/46/ES. Měla by být složena 
z vedoucího orgánu dozoru každého 
členského státu a evropského inspektora 
ochrany údajů. Komise by se měla jejích 
činností účastnit. Evropská rada pro 
ochranu údajů by měla přispívat 
k jednotnému uplatňování tohoto nařízení v 
celé Unii, například poskytovat orgánům 
Evropské unie poradenství a podporovat 
spolupráci orgánů dozoru v celé Unii, 
včetně koordinace společných operací. 
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úkolů jednat nezávisle. Evropská rada pro ochranu údajů by měla 
při plnění svých úkolů jednat nezávisle.

Or. en

Odůvodnění

Neexistuje žádný pádný důvod, proč by Evropská rada pro ochranu údajů měla poskytovat 
poradenství pouze Komisi. Druhá úprava navrhovaná v tomto bodu umožní Evropské radě 
pro ochranu údajů zastávat významnější úlohu v koordinaci společných operací orgánů pro 
ochranu údajů.

Pozměňovací návrh 291
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 118

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(118) Veškeré škody, které mohou 
vzniknout osobám v důsledku 
protiprávního zpracování by měly být 
nahrazeny správcem nebo zpracovatelem, 
který může být zproštěn své odpovědnosti, 
pokud prokáže, že vznik škody mu nelze 
přičítat, zejména pokud prokáže chybu
subjektu údajů nebo případ vyšší moci.

(118) Veškeré škody, které mohou 
vzniknout osobám v důsledku 
protiprávního zpracování by měly být 
nahrazeny správcem nebo zpracovatelem, 
který může být zproštěn své odpovědnosti, 
pokud prokáže, že vznik škody mu nelze 
přičítat, zejména pokud prokáže, že větší 
podíl chyby je na straně subjektu údajů,
nebo případ vyšší moci.

Or. en

Odůvodnění

Skutečnost, že určitá míra chyby se vyskytla na straně subjektu údajů, by neměla automaticky 
zbavit správce údajů a zpracovatele údajů veškeré odpovědnosti, pokud na chybě mají svůj 
podíl.

Pozměňovací návrh 292
Angelika Niebler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 121
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(121) Zpracování osobních údajů 
prováděné výlučně pro účely žurnalistiky 
nebo uměleckého či literárního projevu by 
mělo opravňovat k výjimce z některých 
ustanovení tohoto nařízení za účelem 
uvedení práva na ochranu osobních údajů 
do souladu s právem na svobodu projevu, a 
především s právem získávat nebo sdělovat 
informace tak, jak to zejména zaručuje 
článek 11 Listiny základních práv 
Evropské unie. To by mělo platit zejména 
pro zpracování osobních údajů 
v audiovizuální oblasti a 
ve zpravodajských a tiskových archivech. 
Členské státy by proto měly přijmout 
legislativní opatření pro stanovování 
odchylek a výjimek, které jsou nezbytné 
pro vyvážení těchto základních práv. 
Členské státy by měly tyto odchylky a 
výjimky přijímat s ohledem na obecné 
zásady, práva subjektu údajů, správce a 
zpracovatele, předávání údajů do třetích 
zemí nebo mezinárodním organizacím, 
nezávislé orgány dozoru a na spolupráci a 
jednotné použití. To by ovšem nemělo vést 
k tomu, aby členské státy přijímaly 
výjimky pro jiná ustanovení tohoto 
nařízení. Aby byl zohledněn význam práva 
na svobodu projevu v každé demokratické 
společnosti, je třeba vykládat pojmy 
související s touto svobodou, například 
žurnalistika, šířeji. Členské státy by proto 
měly za účelem stanovení výjimek a 
odchylek podle tohoto nařízení vymezit 
„žurnalistické“ činnosti jako činnosti, 
jejichž cílem je sdělení informací, názorů 
či myšlenek veřejnosti bez ohledu na to, 
jaký sdělovací prostředek se použije. Tyto 
činnosti lze provozovat za účelem zisku či 
k neziskovým účelům a neměly by být 
omezeny na mediální podniky.

(121) Zpracování osobních údajů 
prováděné pro účely žurnalistiky nebo 
uměleckého či literárního projevu by mělo 
opravňovat k výjimce z některých 
ustanovení tohoto nařízení za účelem 
uvedení práva na ochranu osobních údajů 
do souladu s právem na svobodu projevu, a 
především s právem získávat nebo sdělovat 
informace tak, jak to zejména zaručuje 
článek 11 Listiny základních práv 
Evropské unie. To by mělo platit zejména 
pro zpracování osobních údajů 
v audiovizuální oblasti a 
ve zpravodajských a tiskových archivech. 
Členské státy by proto měly přijmout 
legislativní opatření pro stanovování 
odchylek a výjimek, které jsou nezbytné 
pro vyvážení těchto základních práv. 
Členské státy by měly tyto odchylky a 
výjimky přijímat s ohledem na obecné 
zásady, práva subjektu údajů, správce a 
zpracovatele, předávání údajů do třetích 
zemí nebo mezinárodním organizacím, 
nezávislé orgány dozoru a na spolupráci a 
jednotné použití. To by ovšem nemělo vést 
k tomu, aby členské státy přijímaly 
výjimky pro jiná ustanovení tohoto 
nařízení. Aby byl zohledněn význam práva 
na svobodu projevu v každé demokratické 
společnosti, je třeba vykládat pojmy 
související s touto svobodou, například 
žurnalistika, šířeji. Členské státy by proto 
měly za účelem stanovení výjimek a 
odchylek podle tohoto nařízení vymezit 
„žurnalistické“ činnosti jako činnosti, 
jejichž cílem je sdělení informací, názorů 
či myšlenek veřejnosti bez ohledu na to, 
jaký sdělovací prostředek se použije. Tyto 
činnosti lze provozovat za účelem zisku či 
k neziskovým účelům a neměly by být 
omezeny na mediální podniky.

Or. de
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Odůvodnění

Opatření, která zaručují svobodu médií v souvislosti s právními předpisy o ochraně údajů, se 
netýkají „výlučně“ žurnalistiky jako takové. Pokud by vnější orgány získaly informace o 
služebních cestách, odměnách zaplacených informátorům apod., byla by ohrožena také 
investigativní žurnalistika.

Pozměňovací návrh 293
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 121

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(121) Zpracování osobních údajů 
prováděné výlučně pro účely žurnalistiky 
nebo uměleckého či literárního projevu by 
mělo opravňovat k výjimce z některých 
ustanovení tohoto nařízení za účelem 
uvedení práva na ochranu osobních údajů 
do souladu s právem na svobodu projevu, a 
především s právem získávat nebo sdělovat 
informace tak, jak to zejména zaručuje 
článek 11 Listiny základních práv 
Evropské unie. To by mělo platit zejména 
pro zpracování osobních údajů v 
audiovizuální oblasti a ve zpravodajských a 
tiskových archivech. Členské státy by 
proto měly přijmout legislativní opatření 
pro stanovování odchylek a výjimek, které 
jsou nezbytné pro vyvážení těchto 
základních práv. Členské státy by měly
tyto odchylky a výjimky přijímat 
s ohledem na obecné zásady, práva 
subjektu údajů, správce a zpracovatele, 
předávání údajů do třetích zemí nebo 
mezinárodním organizacím, nezávislé 
orgány dozoru a na spolupráci a jednotné 
použití. To by ovšem nemělo vést k tomu, 
aby členské státy přijímaly výjimky pro 
jiná ustanovení tohoto nařízení. Aby byl 
zohledněn význam práva na svobodu 
projevu v každé demokratické společnosti, 
je třeba vykládat pojmy související s touto 
svobodou, například žurnalistika, šířeji. 

(121) Zpracování osobních údajů 
prováděné výlučně pro účely žurnalistiky 
nebo uměleckého či literárního projevu by 
mělo opravňovat k výjimce z některých 
ustanovení tohoto nařízení za účelem 
uvedení práva na ochranu osobních údajů 
do souladu s právem na svobodu projevu, a 
především s právem získávat nebo sdělovat 
informace tak, jak to zejména zaručuje 
článek 11 Listiny základních práv 
Evropské unie. To by mělo platit zejména 
pro zpracování osobních údajů v 
audiovizuální oblasti a ve zpravodajských a 
tiskových archivech. Členské státy by 
proto měly přijmout legislativní opatření 
pro stanovování odchylek a výjimek, které 
jsou nezbytné pro vyvážení těchto 
základních práv. Členské státy by měly 
tyto odchylky a výjimky přijímat 
s ohledem na obecné zásady, práva 
subjektu údajů, správce a zpracovatele, 
předávání údajů do třetích zemí nebo 
mezinárodním organizacím, nezávislé 
orgány dozoru a na spolupráci a jednotné 
použití. To by ovšem nemělo vést k tomu, 
aby členské státy přijímaly výjimky pro 
jiná ustanovení tohoto nařízení. Aby byl 
zohledněn význam práva na svobodu 
projevu v každé demokratické společnosti, 
je třeba vykládat pojmy související s touto 
svobodou, například žurnalistika, šířeji. 
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Členské státy by proto měly za účelem 
stanovení výjimek a odchylek podle tohoto 
nařízení vymezit „žurnalistické“ činnosti 
jako činnosti, jejichž cílem je sdělení 
informací, názorů či myšlenek veřejnosti 
bez ohledu na to, jaký sdělovací prostředek 
se použije. Tyto činnosti lze provozovat za 
účelem zisku či k neziskovým účelům a 
neměly by být omezeny na mediální 
podniky.

Členské státy by proto měly za účelem 
stanovení výjimek a odchylek podle tohoto 
nařízení vymezit „žurnalistické“ činnosti 
jako činnosti, jejichž cílem je analýza a
sdělení informací, názorů či myšlenek 
veřejnosti bez ohledu na to, jaký sdělovací 
prostředek se použije. Tyto činnosti lze 
provozovat za účelem zisku či 
k neziskovým účelům a neměly by být 
omezeny na mediální podniky. 

Or. en

Odůvodnění

Tuto a všechny ostatní výjimky je potřeba jasně vymezit.

Pozměňovací návrh 294
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 121 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(121a) Toto nařízení umožňuje při 
provádění ustanovení v něm uvedených 
vzít v úvahu zásadu práva na přístup 
veřejnosti k úředním dokumentům. Orgán 
veřejné moci nebo veřejný subjekt může 
v souladu s právními předpisy členského 
státu, kterým tento orgán nebo subjekt 
podléhá, sdělit osobní údaje 
v dokumentech, které má v držení. Tyto 
právní předpisy sladí právo na ochranu 
osobních údajů se zásadou práva na 
přístup veřejnosti k úředním 
dokumentům.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné zajistit, aby pravidla ochrany údajů příliš nebránila dohledu veřejnosti nad 
veřejnými záležitostmi. Jak ve svých stanoviscích vyjádřili evropský inspektor ochrany údajů, 
pracovní skupina zřízená podle článku 29 a Agentura Evropské unie pro základní práva, 
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zásada práva na přístup veřejnosti k úředním dokumentům by proto měla být zaručena.

Pozměňovací návrh 295
Marita Ulvskog

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 121 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(121a) Toto nařízení umožňuje při 
provádění ustanovení v něm uvedených 
vzít v úvahu zásadu práva na přístup 
veřejnosti k úředním dokumentům. Orgán 
veřejné moci nebo veřejný subjekt může 
v souladu s právními předpisy členského 
státu, kterým tento orgán nebo subjekt 
podléhá, sdělit osobní údaje 
v dokumentech, které má v držení. Tyto 
právní předpisy sladí právo na ochranu 
osobních údajů se zásadou práva na 
přístup veřejnosti k úředním 
dokumentům.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné zajistit, aby pravidla ochrany údajů příliš nebránila dohledu veřejnosti nad 
veřejnými záležitostmi. Jak ve svých stanoviscích vyjádřili evropský inspektor ochrany údajů, 
pracovní skupina zřízená podle článku 29 a Agentura Evropské unie pro základní práva, 
zásada práva na přístup veřejnosti k úředním dokumentům by proto měla být zaručena 
článkem, nikoli jen bodem odůvodnění.

Pozměňovací návrh 296
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 126

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(126) Vědecký výzkum by pro účely 
tohoto nařízení měl zahrnovat základní 
výzkum, aplikovaný výzkum a výzkum 

(126) Vědecký výzkum by pro účely 
tohoto nařízení měl zahrnovat základní 
výzkum, aplikovaný výzkum a výzkum 
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financovaný ze soukromých zdrojů a 
kromě toho by měl zohledňovat cíl Unie 
podle čl. 179 odst. 1 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, tj. vytvořit evropský 
výzkumný prostor.

financovaný ze soukromých zdrojů ve 
smyslu článku 13 Listiny základních práv 
Evropské unie a kromě toho by měl 
zohledňovat cíl Unie podle čl. 179 odst. 1 
Smlouvy o fungování Evropské unie, tj. 
vytvořit evropský výzkumný prostor.
Neměl by zahrnovat průzkum trhu.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba objasnit, že výjimka udělená výzkumu platí pouze pro výzkum v úzkém slova smyslu, 
nikoli pro průzkum trhu.

Pozměňovací návrh 297
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 129

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(129) Aby byly splněny cíle tohoto 
nařízení, zejména chránit základní práva a 
svobody fyzických osob a především jejich 
právo na ochranu osobních údajů a zajistit 
volný pohyb osobních údajů v rámci Unie, 
měla by být na Komisi převedena 
pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie. Akty v přenesené 
pravomoci by měly být přijímány 
především s ohledem na zákonnost 
zpracování, vymezování kritérií a 
podmínek v souvislosti se souhlasem 
dítěte, zpracování zvláštních kategorií 
údajů, vymezování kritérií a podmínek 
určování zjevné nepřiměřenosti žádostí a 
poplatků pro výkon práv subjektu údajů, 
kritérií a požadavků pro informování 
subjektu údajů a v souvislosti s právem na 
přístup, právem být zapomenut a právem 
na výmaz, opatření založená na 
profilování, kritéria a požadavky 
v souvislosti s odpovědností správce a 

(129) Vhodná opatření a politiky vedené 
průmyslem řádně zohlední zásady 
technologické neutrality a neutrality 
služeb a obchodních modelů ve prospěch 
volného pohybu osobních údajů v Unii, 
aby byly splněny cíle tohoto nařízení, 
zejména chránit základní práva a svobody 
fyzických osob a především jejich právo na 
ochranu osobních údajů.
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ochranou údajů již od návrhu a 
standardním nastavením ochrany údajů, 
na zpracovatele, na kritéria a požadavky 
na dokumentaci a bezpečnost zpracování, 
kritéria a požadavky, pokud jde o 
zjišťování případů narušení bezpečnosti 
osobních údajů a jejich oznamování 
orgánu dozoru a okolnosti, za jakých se 
narušení bezpečnosti osobních údajů 
pravděpodobně nepříznivě dotkne 
subjektu údajů, kritéria a podmínky 
zpracovávání, pro které je třeba 
vypracovat posouzení dopadu na ochranu 
údajů, kritéria a požadavky pro určování 
vysokého stupně specifických rizik 
vyžadujících předchozí konzultaci, určení 
inspektora ochrany údajů a jeho úkolů, 
kodexy chování, kritéria a požadavky 
týkající se mechanismů pro vydávání 
osvědčení, kritéria a požadavky předávání 
založeného na závazných podnikových 
pravidlech, na odchylky v předávání 
údajů, správní sankce, zpracovávání 
údajů pro zdravotní účely, zpracovávání 
údajů v souvislosti se zaměstnáním a 
zpracovávání údajů pro účely 
historiografického, statistického a 
vědeckého výzkumu. Je zvláště důležité, 
aby Komise v rámci přípravné činnosti 
vedla odpovídající konzultace, a to i na 
odborné úrovni. Při přípravě a 
vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci by Komise měla zajistit, aby 
byly příslušné dokumenty předány 
současně, včas a vhodným způsobem 
Evropskému parlamentu a Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 298
Paul Rübig

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 129
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(129) Aby byly splněny cíle tohoto 
nařízení, zejména chránit základní práva a 
svobody fyzických osob a především jejich 
právo na ochranu osobních údajů a zajistit 
volný pohyb osobních údajů v rámci Unie, 
měla by být na Komisi převedena 
pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie. Akty v přenesené 
pravomoci by měly být přijímány 
především s ohledem na zákonnost 
zpracování, vymezování kritérií a 
podmínek v souvislosti se souhlasem 
dítěte, zpracování zvláštních kategorií 
údajů, vymezování kritérií a podmínek 
určování zjevné nepřiměřenosti žádostí a 
poplatků pro výkon práv subjektu údajů, 
kritérií a požadavků pro informování 
subjektu údajů a v souvislosti s právem na 
přístup, právem být zapomenut a právem 
na výmaz, opatření založená na 
profilování, kritéria a požadavky 
v souvislosti s odpovědností správce a 
ochranou údajů již od návrhu a 
standardním nastavením ochrany údajů, na 
zpracovatele, na kritéria a požadavky na 
dokumentaci a bezpečnost zpracování, 
kritéria a požadavky, pokud jde o 
zjišťování případů narušení bezpečnosti 
osobních údajů a jejich oznamování orgánu 
dozoru a okolnosti, za jakých se narušení 
bezpečnosti osobních údajů pravděpodobně 
nepříznivě dotkne subjektu údajů, kritéria a 
podmínky zpracovávání, pro které je třeba 
vypracovat posouzení dopadu na ochranu 
údajů, kritéria a požadavky pro určování 
vysokého stupně specifických rizik 
vyžadujících předchozí konzultaci, určení 
inspektora ochrany údajů a jeho úkolů, 
kodexy chování, kritéria a požadavky 
týkající se mechanismů pro vydávání 
osvědčení, kritéria a požadavky předávání 
založeného na závazných podnikových 
pravidlech, na odchylky v předávání údajů, 
správní sankce, zpracovávání údajů pro 

(129) Aby byly splněny cíle tohoto 
nařízení, zejména chránit základní práva a 
svobody fyzických a právnických osob a 
především jejich právo na ochranu 
osobních údajů a zajistit volný pohyb 
osobních údajů v rámci Unie, měla by být 
na Komisi převedena pravomoc přijímat 
akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o 
fungování Evropské unie. Akty 
v přenesené pravomoci by měly být 
přijímány především s ohledem na 
zákonnost zpracování, vymezování kritérií 
a podmínek v souvislosti se souhlasem 
dítěte, zpracování zvláštních kategorií 
údajů, vymezování kritérií a podmínek 
určování zjevné nepřiměřenosti žádostí a 
poplatků pro výkon práv subjektu údajů, 
kritérií a požadavků pro informování 
subjektu údajů a v souvislosti s právem na 
přístup, právem být zapomenut a právem 
na výmaz, opatření založená na 
profilování, kritéria a požadavky 
v souvislosti s odpovědností správce a 
ochranou údajů již od návrhu a 
standardním nastavením ochrany údajů, na 
zpracovatele, na kritéria a požadavky na 
dokumentaci a bezpečnost zpracování, 
kritéria a požadavky, pokud jde o 
zjišťování případů narušení bezpečnosti 
osobních údajů a jejich oznamování orgánu 
dozoru a okolnosti, za jakých se narušení 
bezpečnosti osobních údajů pravděpodobně 
nepříznivě dotkne subjektu údajů, kritéria a 
podmínky zpracovávání, pro které je třeba 
vypracovat posouzení dopadu na ochranu 
údajů, kritéria a požadavky pro určování 
vysokého stupně specifických rizik 
vyžadujících předchozí konzultaci, určení 
inspektora ochrany údajů a jeho úkolů, 
kodexy chování, kritéria a požadavky 
týkající se mechanismů pro vydávání 
osvědčení, kritéria a požadavky předávání 
založeného na závazných podnikových 
pravidlech, na odchylky v předávání údajů, 
správní sankce, zpracovávání údajů pro 
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zdravotní účely, zpracovávání údajů v 
souvislosti se zaměstnáním a zpracovávání 
údajů pro účely historiografického, 
statistického a vědeckého výzkumu. Je 
zvláště důležité, aby Komise v rámci 
přípravné činnosti vedla odpovídající 
konzultace, a to i na odborné úrovni. Při 
přípravě a vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci by Komise měla zajistit, aby 
byly příslušné dokumenty předány 
současně, včas a vhodným způsobem 
Evropskému parlamentu a Radě.

zdravotní účely, zpracovávání údajů v 
souvislosti se zaměstnáním a zpracovávání 
údajů pro účely historiografického, 
statistického a vědeckého výzkumu. Je 
zvláště důležité, aby Komise v rámci 
přípravné činnosti vedla odpovídající 
konzultace, a to i na odborné úrovni. Při 
přípravě a vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci by Komise měla zajistit, aby 
byly příslušné dokumenty předány 
současně, včas a vhodným způsobem 
Evropskému parlamentu a Radě.

Or. de

Pozměňovací návrh 299
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 130

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(130) V zájmu zajištění jednotných 
podmínek pro provádění tohoto nařízení je
třeba svěřit Komisi prováděcí pravomoci 
za účelem stanovení standardních 
formulářů pro zpracovávání osobních 
údajů dítěte, standardních postupů a 
formulářů pro výkon práv subjektu údajů, 
standardních formulářů pro informování 
subjektu údajů, standardních formulářů a 
postupů v souvislosti s právem na přístup 
a právem na přenositelnost údajů, 
standardních formulářů v souvislosti 
s odpovědností správce za ochranu údajů 
již od návrhu a za standardní nastavení 
ochrany údajů a za dokumentaci, 
specifických požadavků na bezpečnost 
zpracování, standardních formulářů a 
postupů ohlašování případů narušení 
bezpečnosti osobních údajů orgánu 
dozoru a oznamování případů narušení 
bezpečnosti osobních údajů subjektu 
údajů, standardů a postupů pro posouzení 
dopadů na ochranu údajů, formulářů a 

(130) Při provádění ustanovení tohoto 
nařízení je nutné zajistit, že na produkty a 
služby, včetně koncového zařízení a jiných 
elektronických komunikačních zařízení, 
nebudou kladeny žádné povinné 
požadavky na zvláštní technické znaky, 
které by mohly bránit uvádění zařízení na 
trh a volnému oběhu tohoto zařízení 
v členských státech a mezi nimi.
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postupů pro předchozí povolení nebo 
předchozí konzultaci, technických norem 
a mechanismů pro vydávání osvědčení, 
stanovení odpovídající úrovně ochrany 
poskytované třetí zemí nebo územím či 
odvětvím zpracovávání v třetí zemi nebo 
mezinárodní organizací, sdělování údajů 
nedovoleném právem Unie, vzájemné 
pomoci, společných operací a 
rozhodnutích v rámci mechanismu 
jednotnosti. Tyto pravomoci by měly být 
vykonávány v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým 
se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích 
pravomocí. Komise v této souvislosti zváží 
zvláštní opatření, zejména pro správce, 
kteří jsou mikropodniky, malými a 
středními podniky.

Or. en

Pozměňovací návrh 300
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 130

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(130) V zájmu zajištění jednotných 
podmínek pro provádění tohoto nařízení je 
třeba svěřit Komisi prováděcí pravomoci 
za účelem stanovení standardních 
formulářů pro zpracovávání osobních 
údajů dítěte, standardních postupů a 
formulářů pro výkon práv subjektu údajů, 
standardních formulářů pro informování 
subjektu údajů, standardních formulářů a 
postupů v souvislosti s právem na přístup 
a právem na přenositelnost údajů, 
standardních formulářů v souvislosti 
s odpovědností správce za ochranu údajů 
již od návrhu a za standardní nastavení 

(130) V zájmu zajištění jednotných 
podmínek pro provádění tohoto nařízení je 
třeba svěřit Komisi prováděcí pravomoci. 
Při provádění ustanovení tohoto nařízení 
je nutné zajistit, že na produkty a služby, 
včetně koncového zařízení a jiných 
elektronických komunikačních zařízení, 
nebudou kladeny žádné povinné 
požadavky na zvláštní technické znaky, 
které by mohly bránit uvádění zařízení na 
trh a volnému oběhu tohoto zařízení 
v členských státech a mezi nimi.
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ochrany údajů a za dokumentaci, 
specifických požadavků na bezpečnost 
zpracování, standardních formulářů a 
postupů ohlašování případů narušení 
bezpečnosti osobních údajů orgánu 
dozoru a oznamování případů narušení 
bezpečnosti osobních údajů subjektu 
údajů, standardů a postupů pro posouzení 
dopadů na ochranu údajů, formulářů a 
postupů pro předchozí povolení nebo 
předchozí konzultaci, technických norem 
a mechanismů pro vydávání osvědčení, 
stanovení odpovídající úrovně ochrany 
poskytované třetí zemí nebo územím či 
odvětvím zpracovávání v třetí zemi nebo 
mezinárodní organizací, sdělování údajů 
nedovoleném právem Unie, vzájemné 
pomoci, společných operací a 
rozhodnutích v rámci mechanismu 
jednotnosti. Tyto pravomoci by měly být 
vykonávány v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým 
se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích 
pravomocí. Komise v této souvislosti zváží 
zvláštní opatření, zejména pro správce, 
kteří jsou mikropodniky, malými a 
středními podniky.

Or. en

Pozměňovací návrh 301
András Gyürk

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 130

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(130) V zájmu zajištění jednotných 
podmínek pro provádění tohoto nařízení je 
třeba svěřit Komisi prováděcí pravomoci 
za účelem stanovení standardních 
formulářů pro zpracovávání osobních 

(130) V zájmu zajištění jednotných 
podmínek pro provádění tohoto nařízení je 
třeba svěřit Komisi prováděcí pravomoci 
za účelem stanovení standardních 
formulářů pro zpracovávání osobních 
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údajů dítěte, standardních postupů a 
formulářů pro výkon práv subjektu údajů, 
standardních formulářů pro informování 
subjektu údajů, standardních formulářů a 
postupů v souvislosti s právem na přístup a 
právem na přenositelnost údajů, 
standardních formulářů v souvislosti 
s odpovědností správce za ochranu údajů 
již od návrhu a za standardní nastavení 
ochrany údajů a za dokumentaci, 
specifických požadavků na bezpečnost 
zpracování, standardních formulářů a 
postupů ohlašování případů narušení 
bezpečnosti osobních údajů orgánu dozoru 
a oznamování případů narušení 
bezpečnosti osobních údajů subjektu údajů, 
standardů a postupů pro posouzení dopadů 
na ochranu údajů, formulářů a postupů pro 
předchozí povolení nebo předchozí 
konzultaci, technických norem a 
mechanismů pro vydávání osvědčení, 
stanovení odpovídající úrovně ochrany 
poskytované třetí zemí nebo územím či 
odvětvím zpracovávání v třetí zemi nebo 
mezinárodní organizací, sdělování údajů 
nedovoleném právem Unie, vzájemné 
pomoci, společných operací a rozhodnutích 
v rámci mechanismu jednotnosti. Tyto 
pravomoci by měly být vykonávány 
v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze 
dne 16. února 2011, kterým se stanoví 
pravidla a obecné zásady způsobu, jakým 
členské státy kontrolují Komisi při výkonu 
prováděcích pravomocí. Komise v této 
souvislosti zváží zvláštní opatření, zejména 
pro správce, kteří jsou mikropodniky, 
malými a středními podniky.

údajů dítěte, standardních postupů a 
formulářů pro výkon práv subjektu údajů, 
standardních formulářů pro informování 
subjektu údajů, standardních formulářů a 
postupů v souvislosti s právem na přístup a 
právem na přenositelnost údajů, 
standardních formulářů v souvislosti 
s odpovědností správce za ochranu údajů 
již od návrhu a za standardní nastavení 
ochrany údajů a za dokumentaci, 
specifických požadavků na bezpečnost 
zpracování, standardních formulářů a 
postupů ohlašování případů narušení 
bezpečnosti osobních údajů orgánu dozoru 
a oznamování případů narušení 
bezpečnosti osobních údajů subjektu údajů, 
standardů a postupů pro posouzení dopadů 
na ochranu údajů, formulářů a postupů pro 
předchozí povolení nebo předchozí 
konzultaci, technických norem a 
mechanismů pro vydávání osvědčení, 
stanovení odpovídající úrovně ochrany 
poskytované třetí zemí nebo územím či 
odvětvím zpracovávání v třetí zemi nebo 
mezinárodní organizací, sdělování údajů 
nedovoleném právem Unie, vzájemné 
pomoci, společných operací a rozhodnutích 
v rámci mechanismu jednotnosti. Tyto 
pravomoci by měly být vykonávány 
v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze 
dne 16. února 2011, kterým se stanoví 
pravidla a obecné zásady způsobu, jakým 
členské státy kontrolují Komisi při výkonu 
prováděcích pravomocí. Komise v této 
souvislosti zváží zvláštní opatření, zejména 
pro správce, kteří jsou mikropodniky, 
malými a středními podniky, jelikož tato 
opatření by neměla představovat přílišnou 
zátěž pro tyto podniky.

Or. en

Pozměňovací návrh 302
Rachida Dati
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 130

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(130) V zájmu zajištění jednotných 
podmínek pro provádění tohoto nařízení je 
třeba svěřit Komisi prováděcí pravomoci 
za účelem stanovení standardních 
formulářů pro zpracovávání osobních 
údajů dítěte, standardních postupů a 
formulářů pro výkon práv subjektu údajů, 
standardních formulářů pro informování 
subjektu údajů, standardních formulářů a 
postupů v souvislosti s právem na přístup a 
právem na přenositelnost údajů, 
standardních formulářů v souvislosti 
s odpovědností správce za ochranu údajů 
již od návrhu a za standardní nastavení 
ochrany údajů a za dokumentaci, 
specifických požadavků na bezpečnost 
zpracování, standardních formulářů a 
postupů ohlašování případů narušení 
bezpečnosti osobních údajů orgánu dozoru 
a oznamování případů narušení 
bezpečnosti osobních údajů subjektu údajů, 
standardů a postupů pro posouzení dopadů 
na ochranu údajů, formulářů a postupů pro 
předchozí povolení nebo předchozí 
konzultaci, technických norem a 
mechanismů pro vydávání osvědčení, 
stanovení odpovídající úrovně ochrany 
poskytované třetí zemí nebo územím či 
odvětvím zpracovávání v třetí zemi nebo 
mezinárodní organizací, sdělování údajů 
nedovoleném právem Unie, vzájemné 
pomoci, společných operací a rozhodnutích 
v rámci mechanismu jednotnosti. Tyto 
pravomoci by měly být vykonávány 
v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze 
dne 16. února 2011, kterým se stanoví 
pravidla a obecné zásady způsobu, jakým 
členské státy kontrolují Komisi při výkonu 
prováděcích pravomocí. Komise v této 
souvislosti zváží zvláštní opatření, zejména 
pro správce, kteří jsou mikropodniky, 
malými a středními podniky.

(130) V zájmu zajištění jednotných 
podmínek pro provádění tohoto nařízení je 
třeba svěřit Komisi prováděcí pravomoci 
za účelem stanovení standardních 
formulářů pro zpracovávání osobních 
údajů dítěte, standardních postupů a 
formulářů pro výkon práv subjektu údajů, 
standardních formulářů pro informování 
subjektu údajů, standardních formulářů a 
postupů v souvislosti s právem na přístup a 
právem na přenositelnost údajů, 
standardních formulářů v souvislosti 
s odpovědností správce za ochranu údajů 
již od návrhu a za standardní nastavení 
ochrany údajů a za dokumentaci, 
specifických požadavků na bezpečnost 
zpracování, standardních formulářů a 
postupů ohlašování případů narušení 
bezpečnosti osobních údajů orgánu dozoru 
a oznamování případů narušení 
bezpečnosti osobních údajů subjektu údajů, 
standardů a postupů pro posouzení dopadů 
na ochranu údajů, formulářů a postupů pro 
předchozí povolení nebo předchozí 
konzultaci, technických norem a 
mechanismů pro vydávání osvědčení, 
stanovení odpovídající úrovně ochrany 
poskytované třetí zemí nebo územím či 
odvětvím zpracovávání v třetí zemi nebo 
mezinárodní organizací, sdělování údajů 
nedovoleném právem Unie, vzájemné 
pomoci, společných operací a rozhodnutích 
v rámci mechanismu jednotnosti. Tyto 
pravomoci by měly být vykonávány 
v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze 
dne 16. února 2011, kterým se stanoví 
pravidla a obecné zásady způsobu, jakým 
členské státy kontrolují Komisi při výkonu 
prováděcích pravomocí. Komise po 
dohodě s příslušnými zúčastněnými 
stranami v této souvislosti zváží zvláštní 
opatření, zejména pro správce, kteří jsou 
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mikropodniky, malými a středními 
podniky.

Or. fr

Odůvodnění

Používání prováděcích pravomocí ze strany Komise s sebou nese riziko neprůhlednosti, 
kterému je třeba se vyhnout zajištěním toho, že se výjimky vypracují v úzké spolupráci se 
stranami, jichž se dotknou.

Pozměňovací návrh 303
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 139

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(139) Vzhledem ke skutečnosti, že – jak 
zdůraznil Soudní dvůr Evropské unie –
právo na ochranu osobních údajů není 
právem absolutním, avšak musí být 
posuzováno v souvislosti se svou funkcí ve 
společnosti a v souladu se zásadou 
proporcionality být v rovnováze s dalšími 
základními právy, respektuje toto nařízení 
všechna základní práva a sleduje zásady 
uznané v Listině základních práv Evropské 
unie, jak jsou zakotveny ve Smlouvě, 
zejména právo na respektování 
soukromého a rodinného života, obydlí a 
komunikace, právo na ochranu osobních 
údajů, na svobodu myšlení, svědomí a 
náboženství, svobodu projevu a informací, 
svobodu podnikání, právo na účinnou 
právní ochranu a spravedlivý proces, jakož 
i kulturní, náboženskou a jazykovou 
rozmanitost,

(139) Vzhledem ke skutečnosti, že – jak 
zdůraznil Soudní dvůr Evropské unie –
právo na ochranu osobních údajů není 
právem absolutním, avšak musí být 
posuzováno v souvislosti se svou funkcí ve 
společnosti a skutečným a možným 
pokrokem v oblasti vědy, zdraví a 
technologií a v souladu se zásadou 
proporcionality být v rovnováze s dalšími 
základními právy, respektuje toto nařízení 
všechna základní práva a sleduje zásady 
uznané v Listině základních práv Evropské 
unie, jak jsou zakotveny ve Smlouvě, 
zejména právo na respektování 
soukromého a rodinného života, obydlí a 
komunikace, právo na ochranu osobních 
údajů, na svobodu myšlení, svědomí a 
náboženství, svobodu projevu a informací, 
svobodu podnikání, právo na vlastnictví a 
především ochranu duševního vlastnictví,
právo na účinnou právní ochranu a 
spravedlivý proces, jakož i kulturní, 
náboženskou a jazykovou rozmanitost,

Or. en
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Odůvodnění

Zpracovávání údajů o IP adresách je často zásadní součástí vyšetřování případů porušování 
práv duševního vlastnictví podle směrnice 2004/48/ES a toto nařízení by mu nemělo 
zabraňovat.

Pozměňovací návrh 304
Paul Rübig

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tímto nařízením se stanoví pravidla 
týkající se ochrany fyzických osob 
v souvislosti se zpracováváním osobních 
údajů a pravidla týkající se volného 
pohybu osobních údajů.

1. Tímto nařízením se stanoví pravidla 
týkající se ochrany fyzických a 
právnických osob v souvislosti se 
zpracováváním osobních údajů a pravidla 
týkající se volného pohybu osobních údajů.

Or. de

Pozměňovací návrh 305
Paul Rübig

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Tímto nařízením se chrání základní 
práva a svobody fyzických osob a zejména 
jejich právo na ochranu osobních údajů.

2. Tímto nařízením se chrání základní 
práva a svobody fyzických a právnických
osob a zejména jejich právo na ochranu 
osobních údajů.

Or. de

Pozměňovací návrh 306
Paul Rübig

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Volný pohyb osobních údajů v Unii není 
z důvodu ochrany fyzických osob 
v souvislosti se zpracováváním osobních 
údajů omezen ani zakázán.

3. Volný pohyb osobních údajů v Unii není 
z důvodu ochrany fyzických a právnických
osob v souvislosti se zpracováváním 
osobních údajů omezen ani zakázán.

Or. de

Pozměňovací návrh 307
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Ustanovení tohoto nařízení se 
nedotýkají svobody tisku a svobody
projevu, které jsou zakotveny v ústavách 
členských států a které vychází z tradice 
svobody projevu a svobody tisku, 
charakteristických rysů svobodných a 
otevřených společností, ani tyto svobody 
neomezují. Nařízení neovlivňuje či 
nenarušuje ani práva občanů a jejich 
přístup k informacím uchovávaným 
orgány veřejné moci. Neovlivňuje ani
právo a odpovědnost členských států 
chránit soukromí jednotlivce, pokud jde o 
zvláštní právní předpisy upravující 
nakládání s veřejnými rejstříky.

Or. sv

Pozměňovací návrh 308
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

1. Toto nařízení se vztahuje na zcela nebo 
částečně automatizované zpracování 
osobních údajů, jakož i na 
neautomatizované zpracování osobních 
údajů, které jsou obsaženy v evidenci nebo 
do ní mají být zařazeny.

1. Toto nařízení se vztahuje na zcela nebo 
částečně automatizované zpracování 
osobních údajů, přičemž se nečiní rozdíl 
mezi těmito způsoby zpracování, jakož i na 
neautomatizované zpracování osobních 
údajů, které jsou obsaženy v evidenci nebo 
do ní mají být zařazeny.

Or. en

Pozměňovací návrh 309
Ivailo Kalfin

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení se vztahuje na zcela nebo 
částečně automatizované zpracování 
osobních údajů, jakož i na 
neautomatizované zpracování osobních 
údajů, které jsou obsaženy v evidenci nebo 
do ní mají být zařazeny.

1. Toto nařízení se vztahuje na zcela nebo 
částečně automatizované zpracování 
osobních údajů, přičemž se nečiní rozdíl 
mezi použitými technologiemi, jakož i na 
neautomatizované zpracování osobních 
údajů, které jsou obsaženy v evidenci nebo 
do ní mají být zařazeny.

Or. en

Pozměňovací návrh 310
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) prováděné při výkonu činností, které 
nespadají do oblasti působnosti práva 
Unie, zejména v oblasti bezpečnosti státu;

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Činnosti, které nespadají do oblasti působnosti práva Unie, jsou vyloučeny již z definice. 
Opakování této zásady nemá žádný přínos.

Pozměňovací návrh 311
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) prováděné orgány, institucemi a jinými 
subjekty Unie;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Jde o důsledek vložení odstavců 2a) a 2b).

Pozměňovací návrh 312
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) prováděné orgány, institucemi a jinými 
subjekty Unie;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Nezdá se, že by existoval pádný důvod, proč by orgány Unie neměly ochraňovat osobní údaje 
stejně jako ostatní odvětví.

Pozměňovací návrh 313
Silvia-Adriana Ţicău



AM\922340CS.doc 111/134 PE502.053v01-00

CS

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) prováděné orgány, institucemi a jinými 
subjekty Unie;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

V zájmu právní jistoty a jednotnosti je třeba do nařízení začlenit hmotná pravidla pro orgány 
a instituce EU. Jediný právní text zabrání hrozícím nesrovnalostem mezi ustanoveními a bude 
nejvhodnějším nástrojem výměny údajů mezi subjekty na úrovni EU a veřejnými a 
soukromými subjekty v členských státech.

Pozměňovací návrh 314
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) prováděné fyzickou osobou, které má 
výlučně osobní či domácí povahu a které se 
neprovádí za účelem zisku;

d) prováděné fyzickou osobou, které má 
výlučně osobní či domácí povahu a které se 
neprovádí za účelem zisku, a tedy bez 
jakékoli souvislosti s profesní nebo 
obchodní činností, přičemž je třeba mít na 
paměti, že zveřejnění údajů neomezenému
počtu jednotlivců, např. prostřednictvím 
internetu, nelze popsat jako výlučně 
osobní či domácí činnost;

Or. en

Odůvodnění

Tento dodatek zavádí do nařízení v souladu s judikaturou Soudního dvora (věc C-101/01
Lindqvist) kritérium rozlišování veřejných a domácích činností na základě neomezeného 
počtu jednotlivců, kteří mají k dané informaci přístup. Výjimka by se měla vztahovat jen na 
případy, kdy jsou údaje zpřístupněny omezenému počtu jednotlivců. Navrhované znění je též 
v souladu s 15. bodem odůvodnění.
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Pozměňovací návrh 315
Marita Ulvskog

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) prováděné pro účely
historiografického, statistického a 
vědeckého výzkumu.

Or. en

Pozměňovací návrh 316
Bernd Lange

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) prováděné při výkonu činnosti, kterou 
je možné přisoudit profesní nebo 
obchodní činnosti subjektu údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 317
Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) prováděné zaměstnavatelem jako 
součást zpracování osobních údajů 
zaměstnance v souvislosti se 
zaměstnáním.

Or. en
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Odůvodnění

Je důležité, aby zaměstnavatel nadále směl zpracovávat údaje o zaměstnancích – například 
údaje o mzdách, dovolené, přídavcích, výročích, vzdělání, zdravotním stavu, odsouzeních za 
trestné činy atd. V současné době zaměstnanci dávají zaměstnavateli souhlas se zpracováním 
těchto údajů. Ale znění tohoto nařízení lze vykládat i tak, že v budoucnu se bude mezi 
zaměstnanci a zaměstnavateli vytvářet nerovnováha.

Pozměňovací návrh 318
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) které byly anonymizovány ve smyslu 
čl. 4 odst. 2 písm. b) (nového);

Or. en

Pozměňovací návrh 319
Franck Proust

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) které byly anonymizovány;

Or. fr

Pozměňovací návrh 320
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Evropský parlament a Rada a dále 
Komise v případech, kdy tak stanoví toto 
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nařízení, mohou podle pravidel tohoto 
nařízení přijímat zvláštní pravidla, jež 
blíže objasní pravidla tohoto nařízení, pro 
konkrétní oblasti nebo pro zpracování 
konkrétními subjekty. Do jednoho roku od 
vstupu tohoto nařízení v platnost 
Evropský parlament a Rada přijmou tato 
zvláštní druhotná pravidla pro zpracování 
osobních údajů prováděné:
(a) poskytovateli veřejně dostupných 
služeb elektronických komunikací, a to 
jak obecně, tak pokud jde o uchovávání 
údajů o komunikaci za účelem vymáhání 
práva;
(b) orgány, institucemi a jinými subjekty 
Unie;

Or. en

Odůvodnění

The aim of this proposal is to establish a general data protection regulation. In order to 
achieve this aim and to avoid fragmentation of the legal framework, the scope should thus be 
wide. There is no a priori reason why Union institutions, bodies, offices and agencies should 
excluded; the same applies for providers of publicly available electronic communications 
services, both generally and as concerns the preservation of communications data for 
purposes of law enforcement. Existing legislation covering such entities should be brought in 
line with this Regulation. Until then, it should be applied in the spirit of the Regulation.

Pozměňovací návrh 321
Angelika Niebler

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Toto nařízení se vztahuje na zpracování 
osobních údajů subjektů údajů, které mají 
bydliště v Unii, ze strany správce, který 
není usazen v Unii, pokud zpracování 
údajů souvisí:

(Netýká se českého znění.)

Or. de
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Odůvodnění

Vyjasnění pojmu bydliště.

Pozměňovací návrh 322
Amelia Andersdotter

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 nebo služeb těmto 
subjektům údajů v Unii, bez ohledu na to, 
jestli je po subjektu údajů požadována 
platba;

Or. en

Odůvodnění

The notion of “processing of personal data in the context of the activities of an establishment 
of a controller or a processor in the Union” could be clarified. This question has already 
been raised under the current framework (see e.g. Opinion of the Working Party 29 on 
applicable law). While under a Regulation, questions of applicable law become less 
complicated, there should still be explicit rules on the applicability of national law building 
on the Regulation, e.g. specific rules in the employment context (see Article 82).It should be 
clarified that controllers established outside the Union are also subject to the Regulation 
when offering goods or services without a payment (e.g. because the service is paid for by 
advertising) to data subjects in the Union.

Pozměňovací návrh 323
Amelia Andersdotter

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 

(1) „subjektem údajů“ identifikovaná 
fyzická osoba nebo fyzická osoba, kterou 
lze přímo či nepřímo identifikovat nebo 
vyčlenit prostředky, o nichž lze důvodně 
předpokládat, že je správce nebo jakákoli 
jiná fyzická nebo právnická osoba použijí 
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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;

pro identifikaci dané osoby, zejména 
s odkazem na identifikační číslo nebo jiný 
jedinečný identifikátor, lokalizační údaje, 
elektronický identifikátor nebo s odkazem 
na jeden či více zvláštních prvků její 
genderové, fyzické, fyziologické, 
genetické, psychické, ekonomické, kulturní 
nebo sociální identity nebo sexuální 
orientace;

Or. en

Odůvodnění

Za účelem zajištění řádné ochrany je důležité, aby pojmy „osobní údaje“ a „subjekt údajů“ 
nebyly definovány příliš úzce. Nařízení by se mělo zcela zřejmě vztahovat na údaje, které 
umožňují vyčleňování, a mělo by být jasné, že na elektronické identifikátory je třeba ve většině 
případů nahlížet jako na osobní údaje. Vzhledem k neustálému pokroku technologií je možné 
očekávat, že útoky za účelem zrušení anonymizace údajů budou stále promyšlenější. Širší 
definice pojmů „osobní údaje“ a „subjekt údajů“ jsou důležité pro vytvoření ochrany, která 
obstojí i v budoucnosti.

Pozměňovací návrh 324
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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 
lze přímo či nepřímo identifikovat 
prostředky, o nichž lze důvodně 
předpokládat, že je správce použije 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, a která nejedná ve své profesní 
funkci;

Or. en
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Odůvodnění

Prostředky používané pro identifikaci by měly přímo souviset se správcem údajů. Čl. 4 odst. 1 
vymezuje subjekt údajů jako fyzickou osobu. V určitých situacích může být obtížné toto 
kritérium posoudit, neboť v případě osoby pracující na volné noze (instalatér, lékař) a 
používající stejné telefonní číslo pro obchodní i soukromé činnosti se hranice mezi fyzickou a 
právnickou osobou rozostřují. Nařízení by se mělo vztahovat pouze na fyzické osoby, které 
nejednají ve své profesní funkci.

Pozměňovací návrh 325
Paul Rübig

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 či právnická osoba nebo fyzická či 
právnická 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;

Or. de

Pozměňovací návrh 326
Angelika Niebler

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) „subjektem údajů“ identifikovaná 
fyzická osoba nebo fyzická osoba, kterou 

(1) „subjektem údajů“ identifikovaná 
fyzická osoba nebo fyzická osoba, kterou 
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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;

lze přímo či nepřímo identifikovat 
prostředky, o nichž lze důvodně 
předpokládat, že je správce nebo jakákoli 
jiná fyzická nebo právnická osoba, která 
spolupracuje se správcem, 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;

Or. de

Pozměňovací návrh 327
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(2) „osobními údaji“ veškeré informace o 
subjektu údajů; údaje, které nemohou být 
uvedeny do souvislosti se subjektem 
údajů, jako jsou anonymizované údaje, 
zašifrované nebo některé 
pseudonymizované údaje, spadají mimo 
rámec tohoto nařízení; obchodní 
kontaktní údaje spadají mimo rámec 
tohoto nařízení;

Or. en

Odůvodnění

Anonymizované údaje a některé pseudonymizované údaje se mohou týkat subjektu údajů, ale 
z technických důvodů se subjektem údajů již spojovány být nemohou. Na údaje, které již se 
subjektem údajů spojovány být nemohou, by se toto nařízení nemělo vztahovat. Obchodní 
kontaktní údaje zahrnují informace, jako je jméno, titul, pracovní emailová adresa, pracovní 
telefonní číslo, pracovní faxové číslo, adresa pro zákazníky atd., které by se neměly považovat 
za důvěrné, protože jejich užití se předpokládá pouze v souvislosti s profesí.
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Pozměňovací návrh 328
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2) „osobními údaji“ veškeré konkrétní
údaje o subjektu údajů, jehož konkrétní 
totožnost může správce přímo či nepřímo 
identifikovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 329
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) „identifikačním číslem“ jakýkoli 
numerický, alfanumerický nebo podobný 
kód, který se obvykle používá 
v internetovém prostředí, s výjimkou kódů, 
jež fyzické osobě za účelem její 
identifikace coby jednotlivce přidělil 
orgán veřejné moci nebo státem řízený 
orgán;

Or. en

Pozměňovací návrh 330
Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) „anonymizovanými údaji“ údaje, 
které byly dříve identifikovatelné, posléze 
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byla jejich identifikovatelnost zrušena a 
neexistuje již pro ně žádný kód nebo jiný 
odkaz;

Or. en

Pozměňovací návrh 331
Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b) „pseudonymizovanými údaji“ údaje, 
které byly dříve identifikovatelné a u nichž 
byly osobní identifikovatelné informace 
(např. jméno, datum narození, adresa 
nebo číslo účtu) nahrazeny kódem 
(pseudonymy nebo symbolem. Propojení 
mezi kódem a údaji se uchovává zvlášť.

Or. en

Pozměňovací návrh 332
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a) „profilováním“ jakákoli forma 
automatického zpracování, jehož účelem 
je hodnocení určitých osobních aspektů 
vztahujících se k fyzické osobě či 
získávání údajů o těchto aspektech nebo 
analýza či odhad pracovního výkonu 
fyzické osoby, její ekonomické situace, 
lokalizace, zdraví, osobních preferencí, 
spolehlivosti nebo chování;

Or. en
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Odůvodnění

Profiling can entail serious risks for data subjects. It is prone to reinforcing discriminations, 
making decisions less transparent and carries an unavoidable risk of wrong decisions. For 
these reasons, it should be tightly regulated: its use should be clearly limited, and in those 
cases where it can be used, there should be safeguards against discrimination and data 
subjects should be able to receive clear and meaningful information on the logic of the 
profiling and its consequences. While some circles see profiling as a panacea for many 
problems, it should be noted that there is a significant body of research addressing its 
limitations. Notably, profiling tends to be useless for very rare characteristics, due to the risk 
of false positives. Also, profiles can be hard or impossible to verify. Profiles are based on 
complex and dynamic algorithms that evolve constantly and that are hard to explain to data 
subjects. Often, these algorithms qualify as commercial secrets and will not be easily 
provided to data subjects. However, when natural persons are subject to profiling, they 
should be entitled to information about the logic used in the measure, as well as an 
explanation of the final decision if human intervention has been obtained. This helps to 
reduce intransparency, which could undermine trust in data processing and may lead to loss 
or trust in especially online services. There is also a serious risk of unreliable and (in effect) 
discriminatory profiles being widely used, in matters of real importance to individuals and 
groups, which is the motivation behind several suggested changes in this Article that aim to 
improve the protection of data subjects against discrimination. In relation to this, the use of 
sensitive data in generating profiles should also be restricted.

Pozměňovací návrh 333
Giles Chichester

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a) „anonymními údaji“ informace, které 
se nikdy se subjektem údajů nespojovaly 
nebo které byly shromážděny, změněny 
nebo jinak zpracovány, aby nemohly být 
subjektu údajů přiřazeny;

Or. en

Pozměňovací návrh 334
Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5) „správcem“ fyzická nebo právnická 
osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo 
jakýkoli jiný subjekt, který sám nebo 
společně s jinými určuje účel, podmínky a 
prostředky zpracování osobních údajů; 
jsou-li účel, podmínky a prostředky
zpracování určeny právem Unie či 
členského státu, je možné určit správce 
nebo zvláštní kritéria pro jeho jmenování 
na základě práva Unie nebo členského 
státu;

5) „správcem“ fyzická nebo právnická 
osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo 
jakýkoli jiný subjekt, který sám nebo 
společně s jinými určuje účel zpracování 
osobních údajů; je-li účel zpracování určen
právem Unie či členského státu, je možné 
určit správce nebo zvláštní kritéria pro jeho 
jmenování na základě práva Unie nebo 
členského státu;

Or. en

Pozměňovací návrh 335
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5) „správcem“ fyzická nebo právnická 
osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo 
jakýkoli jiný subjekt, který sám nebo 
společně s jinými určuje účel, podmínky a 
prostředky zpracování osobních údajů; 
jsou-li účel, podmínky a prostředky
zpracování určeny právem Unie či 
členského státu, je možné určit správce 
nebo zvláštní kritéria pro jeho jmenování 
na základě práva Unie nebo členského 
státu;

5) „správcem“ fyzická nebo právnická 
osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo 
jakýkoli jiný subjekt, který sám nebo 
společně s jinými určuje účel zpracování 
osobních údajů; je-li účel zpracování určen
právem Unie či členského státu, je možné 
určit správce nebo zvláštní kritéria pro jeho 
jmenování na základě práva Unie nebo 
členského státu;

Or. en

Odůvodnění

Vypuštění slov „podmínky a prostředky“ podstatně vyjasní rozdíl mezi správcem a 
zpracovatelem. Správce určuje, „proč“ se údaje mají zpracovat, tj. účel nebo záměr, zatímco 
zpracovatel určuje, „jak“ se údaje mají zpracovat, tj. podmínky a prostředky.
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Pozměňovací návrh 336
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
 Čl. 4 – odst. 1 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5) „správcem“ fyzická nebo právnická 
osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo 
jakýkoli jiný subjekt, který sám nebo 
společně s jinými určuje účel, podmínky a 
prostředky zpracování osobních údajů; 
jsou-li účel, podmínky a prostředky
zpracování určeny právem Unie či 
členského státu, je možné určit správce 
nebo zvláštní kritéria pro jeho jmenování 
na základě práva Unie nebo členského 
státu;

5) „správcem“ fyzická nebo právnická 
osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo 
jakýkoli jiný subjekt, který sám nebo 
společně s jinými určuje účel zpracování 
osobních údajů; je-li účel zpracování určen
právem Unie či členského státu, je možné 
určit správce nebo zvláštní kritéria pro jeho 
jmenování na základě práva Unie nebo 
členského státu;

Or. en

Odůvodnění

Definice správce by měla být založena na rozhodování o účelu, za jakým se osobní údaje 
zpracovávají, nikoli o podmínkách nebo prostředcích, kterými je ho dosaženo. Kontrola nad 
účelem zpracování je logickým základem pro rozdělování různých odpovědností mezi správce, 
kteří odpovídají za to, jaké údaje se zpracovávají a proč, a zpracovatele, kteří se zabývají 
způsobem zpracování údajů.

Pozměňovací návrh 337
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6) „zpracovatelem“ fyzická nebo právnická 
osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo 
jakýkoli jiný subjekt, který zpracovává 
osobní údaje jménem správce;

6) „zpracovatelem“ fyzická nebo právnická 
osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo 
jakýkoli jiný subjekt, který zpracovává 
osobní údaje jménem správce, je schopen 
přistupovat k osobním údajům technicky 
proveditelným způsobem bez neúměrného 
úsilí a lze o něm důvodně předpokládat, že 
z jejich obsahu získá poznatky;
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Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je v souladu s pozměňovacím návrhem k bodu odůvodnění 24a 
(novému).

Pozměňovací návrh 338
Angelika Niebler

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 
souhlas udělený subjektem údajů na 
základě jasných a ucelených informací o 
účelu zpracování osobních údajů;

Or. de

Odůvodnění

Zejména v „on-line“ světě není zcela jasné, co se myslí „výslovným“ projevem vůle. Tento 
pozměňovací návrh vychází z čl. 5 odst. 3 směrnice o soukromí a elektronických 
komunikacích.

Pozměňovací návrh 339
Giles Chichester

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“ jakékoli 
prohlášení nebo jednání subjektu údajů, 
které naznačuje souhlas s navrhovaným 
zpracováním údajů. Mlčení nebo 
nečinnost samy o sobě nenaznačují přijetí 
nabídky;
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Or. en

Odůvodnění

Postup obdržení souhlasu, například informační mechanismus poskytnutý subjektu, na nějž 
navazuje reakce subjektu údajů, je základním mechanismem pro dosažení dohody, v tomto 
případě pro zpracování osobních údajů. Používání tradiční terminologie podle společné 
evropské právní úpravy prodeje by v tomto případě zjednodušilo text, vytvořilo jistotu tím, že 
by dalo souhlasu pevný a zavedený základ, a zabránilo rozdílům, jež by bylo velmi těžké 
uplatnit v praxi.

Pozměňovací návrh 340
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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 
jednoznačný projev vůle, kterým subjekt 
údajů dává své svolení ke zpracování 
svých osobních údajů

Or. en

Pozměňovací návrh 341
Giles Chichester

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9) „narušením bezpečnosti osobních údajů“ 
narušení bezpečnosti, které vede k 
náhodnému nebo protiprávnímu zničení, 
ztrátě, změně či neoprávněnému vyzrazení 
nebo zpřístupnění osobních údajů 
přenášených, uchovávaných nebo jinak 
zpracovávaných;

9) „narušením bezpečnosti osobních údajů“ 
narušení bezpečnosti, které vede 
k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, 
ztrátě, změně či neoprávněnému vyzrazení 
nebo zpřístupnění osobních údajů 
přenášených, uchovávaných nebo jinak 
zpracovávaných, které může mít negativní 
dopad na ochranu osobních údajů nebo 
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soukromí subjektu údajů;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh přispívá k tomu, aby se zabránilo jak neúčelným povinnostem 
správců údajů a zpracovatelů údajů, tak zároveň i možnému zahlcení subjektu údajů 
oznámeními. Minimální podmínky pro povinnost oznámení založené na úrovni rizika pro 
subjekt údajů posílí ochranu subjektu údajů, aniž by se z nich stala zátěž. Tato změna je 
v souladu se směrnicí 2009/136/ES.

Pozměňovací návrh 342
Bernd Lange

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9) „narušením bezpečnosti osobních údajů“ 
narušení bezpečnosti, které vede 
k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, 
ztrátě, změně či neoprávněnému vyzrazení 
nebo zpřístupnění osobních údajů 
přenášených, uchovávaných nebo jinak 
zpracovávaných;

9) „narušením bezpečnosti osobních údajů“
nezákonné zpracování osobních údajů, 
které vede k náhodnému nebo 
protiprávnímu zničení, ztrátě, změně či 
neoprávněnému vyzrazení nebo 
zpřístupnění osobních údajů přenášených, 
uchovávaných nebo jinak zpracovávaných;

Or. en

Pozměňovací návrh 343
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9) „narušením bezpečnosti osobních údajů“ 
narušení bezpečnosti, které vede k
náhodnému nebo protiprávnímu zničení, 
ztrátě, změně či neoprávněnému vyzrazení 
nebo zpřístupnění osobních údajů 
přenášených, uchovávaných nebo jinak 

9) „narušením bezpečnosti osobních údajů“ 
náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, 
změna či neoprávněné vyzrazení nebo 
zpřístupnění osobních údajů přenášených, 
uchovávaných nebo jinak zpracovávaných;
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zpracovávaných;

Or. en

Odůvodnění

Ohlášení narušení bezpečnosti jsou důležitým nástrojem zajištění toho, aby správci 
dodržovali své povinnosti týkající se bezpečnosti údajů. Umožňují též subjektům údajů, aby 
podnikli kroky vedoucí k jejich vlastní ochraně proti následkům narušení. Cílem tohoto 
balíčku návrhů je zdokonalit ustanovení o narušení bezpečnosti prostřednictvím toho, že 
správcům poskytnou lépe zvládnutelné lhůty pro ohlášení, zabrání zahlcení subjektů údajů 
narušeními bezpečnosti a vytvoří veřejný rejstřík narušení bezpečnosti údajů.

Pozměňovací návrh 344
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9) „narušením bezpečnosti osobních údajů“ 
narušení bezpečnosti, které vede 
k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, 
ztrátě, změně či neoprávněnému vyzrazení 
nebo zpřístupnění osobních údajů 
přenášených, uchovávaných nebo jinak 
zpracovávaných;

9) „narušením bezpečnosti osobních údajů“ 
narušení bezpečnosti, které vede 
k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, 
ztrátě, změně či neoprávněnému vyzrazení 
nebo zpřístupnění osobních údajů 
přenášených, uchovávaných nebo jinak 
zpracovávaných; silně zašifrované údaje 
v případech, kdy existuje důkaz o tom, že 
kryptografický klíč nebyl odhalen, do 
těchto právních předpisů nespadají;

Or. en

Odůvodnění

Ztráta údajů, které byly silně zašifrovány a kde kryptografický klíč není ztracen, nevystavují 
jedince žádnému riziku škody.

Pozměňovací návrh 345
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 10
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10) „genetickými údaji“ všechny údaje 
jakéhokoli typu týkající se dědičných
znaků jednotlivce nebo znaků získaných 
v období raného prenatálního vývoje;

10) „genetickými údaji“ informace o
dědičných znacích identifikované či
identifikovatelné osoby nebo o úpravě 
těchto znaků získané analýzou nukleové 
kyseliny;

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaná definice by měla být v souladu s definicemi použitými jinde, např. s definicí 
„lidských genetických údajů“ uvedenou v Mezinárodní deklaraci Organizace spojených 
národů o lidských genetických údajích.

Pozměňovací návrh 346
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12) „údaji o zdravotním stavu“ veškeré 
informace týkající se fyzického nebo 
duševního zdraví osoby nebo poskytování 
zdravotních služeb této osobě;

12) „údaji o zdravotním stavu“ osobní 
údaje týkající se fyzického nebo duševního 
zdraví osoby nebo poskytování zdravotních 
služeb této osobě;

Or. en

Pozměňovací návrh 347
Giles Chichester

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 
účelu, podmínek a prostředků zpracování 

13) „hlavní provozovnou“ místo určené 
podnikem nebo skupinou podniků, ať už 
správcovských nebo zpracovatelských, 
podle mechanismu jednotnosti 
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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;

stanoveného v článku 57, na základě 
mimo jiné těchto volitelných objektivních 
kritérií:

(1) místo evropského sídla skupiny 
podniků;
(2) místo subjektu ze skupiny podniků 
s přenesenou zodpovědností za ochranu 
údajů;
(3) místo subjektu ze skupiny podniků, 
které je nejlépe umístěno, pokud jde o 
vedoucí funkce a správní odpovědnost za 
řešení a vynucování pravidel stanovených 
v tomto nařízení; nebo
(4) místo účinného a skutečného výkonu 
vedoucích činností, které určují 
zpracování údajů prostřednictvím stálých 
zařízení.
Podnik nebo skupina podniků informují
příslušný úřad o určení hlavní 
provozovny.

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaná definice „hlavní provozovny“ je příliš vágní a poskytuje příliš velký prostor pro 
různé interpretace. Je zapotřebí, aby existoval jediný test definující „hlavní provozovnu“ 
organizace, který může být uplatněn pro „podniky/skupiny podniků“ coby referenční bod a 
který je založen na souboru relevantních objektivních kritérií. Tato kritéria jsou použita pro 
určení příslušného orgánu pro ochranu údajů pro závazná podniková pravidla, je proto 
dokázáno, že je možno je uvést do praxe.

Pozměňovací návrh 348
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 13
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

13) „hlavní provozovnou“ v případě 
správce místo jeho usazení v Unii, kde jsou 
přijímána hlavní rozhodnutí ohledně účelu, 
podmínek a prostředků zpracování 
osobních údajů, nebo místo jeho usazení, 
jež má dominantní vliv na ostatní 
provozovny správce; 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;

Or. en

Pozměňovací návrh 349
Franck Proust

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 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;

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

Or. fr



AM\922340CS.doc 131/134 PE502.053v01-00

CS

Pozměňovací návrh 350
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13a) „příslušným orgánem dozoru“ orgán 
dozoru, který je příslušný pouze k dohledu
nad správcem v souladu s čl. 51 odst. 2, 
čl. 51 odst. 3 a čl. 51 odst. 4.

Or. en

Pozměňovací návrh 351
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14) „zástupcem“ jakákoli fyzická nebo 
právnická osoba usazená v Unii, která je 
výslovně jmenována správcem k tomu, aby 
jednala a mohla být oslovována orgánem 
dozoru a dalšími orgány v Unii místo 
správce, pokud jde o povinnosti správce ve 
smyslu tohoto nařízení;

14) „zástupcem“ jakákoli fyzická nebo 
právnická osoba usazená v Unii, která je 
výslovně jmenována správcem k tomu, aby 
jednala a byla oslovována příslušným
orgánem dozoru, pokud jde o povinnosti 
správce ve smyslu tohoto nařízení;

Or. en

Odůvodnění

Správci ze zemí mimo EU, kteří jmenují svého zástupce ze země EU, by měli těžit ze zásady 
jediného kontaktního místa.

Pozměňovací návrh 352
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean
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Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14) „zástupcem“ jakákoli fyzická nebo 
právnická osoba usazená v Unii, která je 
výslovně jmenována správcem k tomu, aby 
jednala a mohla být oslovována orgánem 
dozoru a dalšími orgány v Unii místo 
správce, pokud jde o povinnosti správce ve 
smyslu tohoto nařízení;

14) „zástupcem“ jakákoli fyzická nebo 
právnická osoba usazená v Unii, která je 
výslovně jmenována správcem k tomu, aby 
jednala a byla pouze oslovována orgánem 
dozoru provozovny zástupce, pokud jde o 
povinnosti správce ve smyslu tohoto 
nařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 353
Ivailo Kalfin

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14a) „příslušným orgánem dozoru“ orgán 
dozoru, který je příslušný pouze k dohledu 
nad správcem v souladu s čl. 51 odst. 2, 
čl. 51 odst. 3 a čl. 51 odst. 4;

Or. en

Pozměňovací návrh 354
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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 13 let;

Or. en
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Odůvodnění

Tato definice vede k tomu, že jeden regulační nástroj obsahuje dvě různá vymezení na základě 
věku, aniž by existovalo jasné vysvětlení požadavků a okolností týkajících se jednotlivých 
věkových skupin. Nařízení by mělo jednotným a jasným způsobem vymezit, že bez souhlasu 
rodičů není povoleno zpracování osobních údajů žádné osoby mladší 13 let, bez ohledu na 
odvětví, ve kterém ke zpracování dochází.

Pozměňovací návrh 355
Angelika Niebler

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

19) „orgánem dozoru“ orgán veřejné moci, 
který je zřízen členským státem podle 
článku 46. 

19) (Netýká se českého znění.)

Or. de

Odůvodnění

Z důvodu subsidiarity by měly být orgány dozoru strukturovány tak, aby se přizpůsobily
různým strukturám v členských státech.

Pozměňovací návrh 356
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

19a) „finanční trestnou činností“ trestný 
čin v souvislosti s organizovaným 
zločinem, vymáháním „výpalného“, 
terorismem, financováním terorismu, 
obchodem s lidmi, nelegálním převáděním 
přistěhovalců přes hranice, pohlavním 
vykořisťováním, obchodem s omamnými 
a psychotropními látkami, nedovoleným 
obchodem se zbraněmi, obchodem 
s odcizeným zbožím, korupcí, 
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úplatkářstvím, podvody, paděláním peněz, 
výrobou padělků a nedovolených 
napodobenin, trestnými činy proti 
životnímu prostředí, únosy, omezováním 
osobní svobody a braním rukojmí, 
ozbrojenými loupežemi, krádežemi, 
pašováním, trestnými činy v oblasti 
zdanění, vydíráním, paděláním, 
pirátstvím, obchodováním zasvěcených 
osob a manipulací s trhem.

Or. en


