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Pozměňovací návrh 690
Eija-Riitta Korhola

Návrh nařízení
Kapitola 4 – oddíl 3 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

POSUZOVÁNÍ DOPADU NA 
OCHRANU ÚDAJŮ A PŘEDCHOZÍ 
POVOLENÍ

POSUZOVÁNÍ DOPADU NA 
OCHRANU ÚDAJŮ A PŘEDCHOZÍ 
OZNÁMENÍ

Or. en

Odůvodnění

Postupy vyžadující předchozí povolení jsou pro správce nákladné a časově náročné a jejich 
přidanou hodnotu ve srovnání se systémem předchozího oznamování lze z hlediska ochrany 
údajů zpochybnit. Předchozí oznámení, jež by orgánu dozoru dala možnost reagovat a konat, 
je postačující a zajišťuje postup ochrany údajů, který je vstřícný k uživatelům.

Pozměňovací návrh 691
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jestliže je zpracování údajů kvůli své 
povaze, rozsahu nebo účelu spojeno s 
pravděpodobnými specifickými riziky z 
hlediska práv a svobod subjektů údajů, 
správce nebo zpracovatel jednající jeho 
jménem posoudí dopad plánovaného 
zpracování na ochranu osobních údajů.

1. Jestliže je zpracování údajů kvůli své 
povaze, rozsahu nebo účelu spojeno s 
pravděpodobnými specifickými riziky z 
hlediska práv a svobod subjektů údajů, 
správce nebo zpracovatel jednající jeho 
jménem posoudí dopad plánovaného 
zpracování na ochranu osobních údajů.
Malé a střední podniky mají povinnost 
provádět posouzení dopadů až po uplynutí 
tří let od svého založení a jen pokud je 
zpracovávání údajů považováno za hlavní 
činnost jejich podnikání.

Or. en
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Odůvodnění

Během prvních tří let od založení podniku neuspěje v průměru 80 % malých a středních 
podniků. Umožnění tohoto období před tím, než bude požadováno posouzení dopadů, povede 
k tomu, že všechny podniky dostanou možnost uspět dříve, než budou muset hradit náklady, 
které se mohou vyšplhat až na tisíce eur.

Pozměňovací návrh 692
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jestliže je zpracování údajů kvůli své 
povaze, rozsahu nebo účelu spojeno s 
pravděpodobnými specifickými riziky z 
hlediska práv a svobod subjektů údajů, 
správce nebo zpracovatel jednající jeho 
jménem posoudí dopad plánovaného 
zpracování na ochranu osobních údajů.

1. Jestliže je zpracování údajů kvůli své 
povaze, rozsahu nebo účelu spojeno s 
pravděpodobnými specifickými riziky z 
hlediska práv a svobod subjektů údajů,
nebo pokud zpracování probíhá v rámci 
infrastrukturního projektu financovaného 
z veřejných zdrojů, správce posoudí dopad 
plánovaného zpracování na ochranu 
osobních údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 693
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jestliže je zpracování údajů kvůli své 
povaze, rozsahu nebo účelu spojeno s 
pravděpodobnými specifickými riziky z 
hlediska práv a svobod subjektů údajů, 
správce nebo zpracovatel jednající jeho 
jménem posoudí dopad plánovaného 
zpracování na ochranu osobních údajů.

1. Jestliže je zpracování údajů kvůli své 
povaze, rozsahu nebo účelu spojeno s 
pravděpodobnými specifickými riziky z 
hlediska práv a svobod subjektů údajů, 
správce posoudí dopad plánovaného 
zpracování na ochranu osobních údajů. Pro 
soubor úkonů zpracování, které 
představují podobné riziko, postačuje 
jedno posouzení.



AM\923501CS.doc 5/115 PE502.174v02-00

CS

Or. en

Odůvodnění

Nové posouzení dopadů na ochranu soukromí by mělo být požadováno pouze tehdy, pokud 
daný postup či projekt představuje podstatně změněná nebo odlišná rizika pro ochranu 
soukromí, než tomu bylo u analýzy vypracované v minulosti. Pokud podobný postup či projekt 
byl předmětem analýzy dopadu na ochranu soukromí již v minulosti, měly by být při novém 
posouzení vzaty v úvahu pouze postupy a projekty, které jsou nové nebo rozdílné.

Pozměňovací návrh 694
Giles Chichester

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jestliže je zpracování údajů kvůli své 
povaze, rozsahu nebo účelu spojeno s 
pravděpodobnými specifickými riziky z 
hlediska práv a svobod subjektů údajů, 
správce nebo zpracovatel jednající jeho 
jménem posoudí dopad plánovaného 
zpracování na ochranu osobních údajů.

1. Jestliže je zpracování údajů kvůli své 
povaze, rozsahu nebo účelu spojeno s 
pravděpodobnými specifickými riziky z 
hlediska práv a svobod subjektů údajů, 
správce nebo zpracovatel jednající jeho 
jménem posoudí dopad plánovaného 
zpracování na ochranu osobních údajů, 
pokud dotčené činnosti nepředstavují 
riziko pro soukromí subjektu údajů.

Or. en

Odůvodnění

Pokud bude provedení posouzení dopadu volitelné, budou odebrány zbytečné povinnosti těm 
správcům a zpracovatelům údajů, jejichž činnosti nepředstavují riziko pro soukromí subjektu 
údajů. Toto ustanovení funguje v souladu s pozměňovacími návrhy k článku 79, přičemž 
možnost provést posouzení dopadu je jedním z faktorů, které je nutné zohlednit 
při rozhodování o správních sankcích.

Pozměňovací návrh 695
Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jestliže je zpracování údajů kvůli své 
povaze, rozsahu nebo účelu spojeno s 
pravděpodobnými specifickými riziky z 
hlediska práv a svobod subjektů údajů, 
správce nebo zpracovatel jednající jeho 
jménem posoudí dopad plánovaného 
zpracování na ochranu osobních údajů.

1. Jestliže je zpracování údajů kvůli své 
povaze, rozsahu nebo účelu spojeno s 
pravděpodobnými specifickými riziky z 
hlediska práv a svobod subjektů údajů, 
správce posoudí dopad plánovaného 
zpracování na ochranu osobních údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 696
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Malé a střední podniky mají povinnost 
provádět posouzení dopadů až po uplynutí 
tří let od jejich založení, a jen pokud je 
zpracovávání údajů považováno za hlavní 
činnost jejich podnikání, tedy pokud 
prodej či příjmy v oblasti zpracovávání 
tvoří alespoň 50 % příjmů takového 
podniku.

Or. en

Odůvodnění

Průzkumy ukazují, že většina malých a středních podniků během prvních tří let fungování 
neuspěje. Umožnění tohoto období před tím, než bude požadováno posouzení dopadů, povede 
k tomu, že všechny podniky dostanou možnost uspět dříve, než budou muset hradit zbytečně 
vysoké náklady.

Pozměňovací návrh 697
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 2 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) se systematickým a rozsáhlým 
vyhodnocováním osobních aspektů 
fyzických osob nebo s rozborem či 
předpovídáním zejména ekonomické 
situace, lokalizace, zdraví, osobních 
preferencí, spolehlivosti či chování těchto 
fyzických osob, jestliže je zpracování 
údajů automatizované a zakládají se na 
něm opatření, která vyvolají ve vztahu k 
daným jednotlivcům právní účinky nebo 
která se těchto jednotlivců významným 
způsobem dotknou;

a) se systematickým a rozsáhlým 
vyhodnocováním osobních aspektů 
fyzických osob nebo s rozborem či 
předpovídáním zejména ekonomické 
situace, lokalizace, zdraví, osobních 
preferencí, spolehlivosti či chování těchto 
fyzických osob, jestliže je zpracování 
údajů automatizované a zakládají se na 
něm opatření, která vyvolají ve vztahu k 
daným jednotlivcům nepříznivé právní 
účinky;

Or. en

Pozměňovací návrh 698
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) se systematickým a rozsáhlým 
vyhodnocováním osobních aspektů 
fyzických osob nebo s rozborem či 
předpovídáním zejména ekonomické 
situace, lokalizace, zdraví, osobních 
preferencí, spolehlivosti či chování těchto 
fyzických osob, jestliže je zpracování 
údajů automatizované a zakládají se na 
něm opatření, která vyvolají ve vztahu k 
daným jednotlivcům právní účinky nebo 
která se těchto jednotlivců významným 
způsobem dotknou;

a) se systematickým a rozsáhlým 
vyhodnocováním osobních aspektů 
fyzických osob nebo s rozborem či 
předpovídáním zejména ekonomické 
situace, lokalizace, zdraví, osobních 
preferencí, spolehlivosti či chování těchto 
fyzických osob, jestliže je zpracování 
údajů automatizované a zakládají se na 
něm opatření, která vyvolají ve vztahu k 
daným jednotlivcům právní účinky nebo 
která se těchto jednotlivců významným 
způsobem dotknou, včetně jakéhokoli 
dalšího druhu zpracovávání uvedeného 
v čl. 20 odst. 1 tohoto nařízení;

Or. en
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Pozměňovací návrh 699
Paul Rübig

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) se systematickým a rozsáhlým 
vyhodnocováním osobních aspektů 
fyzických osob nebo s rozborem či 
předpovídáním zejména ekonomické 
situace, lokalizace, zdraví, osobních 
preferencí, spolehlivosti či chování těchto 
fyzických osob, jestliže je zpracování 
údajů automatizované a zakládají se na 
něm opatření, která vyvolají ve vztahu k 
daným jednotlivcům právní účinky nebo 
která se těchto jednotlivců významným 
způsobem dotknou;

a) se systematickým a rozsáhlým 
vyhodnocováním osobních aspektů 
fyzických či právnických osob nebo s 
rozborem či předpovídáním zejména 
ekonomické situace, lokalizace, zdraví, 
osobních preferencí, spolehlivosti či 
chování těchto fyzických osob, jestliže je 
zpracování údajů automatizované a 
zakládají se na něm opatření, která vyvolají 
ve vztahu k daným jednotlivcům právní 
účinky nebo která se těchto jednotlivců 
významným způsobem dotknou;

Or. de

Pozměňovací návrh 700
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) se zpracováváním údajů o sexuálním 
životě, zdravotním stavu, rase a etnickém 
původu nebo údajů pro poskytování 
zdravotní péče, údajů souvisejících s 
epidemiologickým výzkumem či s 
průzkumy o duševních nebo infekčních 
nemocech, jestliže se tyto údaje 
zpracovávají ve velkém měřítku za účelem 
přijetí opatření či rozhodnutí týkajících se 
konkrétních jednotlivců;

b) se zpracováváním údajů o sexuálním 
životě, zdravotním stavu, politických 
názorech, náboženském vyznání, 
rozsudcích v trestních věcech, rase a 
etnickém původu nebo údajů pro 
poskytování zdravotní péče, údajů 
souvisejících s epidemiologickým 
výzkumem či s průzkumy o duševních 
nebo infekčních nemocech, jestliže se tyto 
údaje zpracovávají ve velkém měřítku za 
účelem přijetí opatření či rozhodnutí 
týkajících se konkrétních jednotlivců;

Or. en
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Pozměňovací návrh 701
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) se zpracováváním údajů o sexuálním 
životě, zdravotním stavu, rase a etnickém 
původu nebo údajů pro poskytování 
zdravotní péče, údajů souvisejících s 
epidemiologickým výzkumem či s 
průzkumy o duševních nebo infekčních 
nemocech, jestliže se tyto údaje 
zpracovávají ve velkém měřítku za účelem 
přijetí opatření či rozhodnutí týkajících se 
konkrétních jednotlivců;

b) se zpracováváním údajů o sexuálním 
životě, zdravotním stavu, rase a etnickém 
původu nebo údajů pro poskytování 
zdravotní péče, údajů souvisejících s 
epidemiologickým výzkumem či s 
průzkumy o duševních nebo infekčních 
nemocech, jestliže se tyto údaje 
zpracovávají za účelem přijetí opatření či 
rozhodnutí týkajících se konkrétních 
jednotlivců;

Or. en

Pozměňovací návrh 702
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) se sledováním veřejně přístupných 
prostorů, především pokud se k němu ve 
velké míře používá optických 
elektronických přístrojů (videokamer);

c) se sledováním veřejně přístupných 
prostorů, především pokud se k němu 
používá optických elektronických přístrojů 
(videokamer);

Or. en

Pozměňovací návrh 703
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 2 – písm. d
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) se zpracováváním osobních údajů o 
dětech a genetických a biometrických 
údajů z objemných evidencí;

d) se zpracováváním osobních údajů o 
dětech a genetických a biometrických 
údajů z evidencí;

Or. en

Pozměňovací návrh 704
Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V posouzení jsou obsaženy alespoň 
obecný popis plánovaného zpracování, 
posouzení rizik z hlediska práv a svobod 
subjektů údajů, plánovaná opatření k řešení 
těchto rizik, záruky, bezpečnostní opatření 
a mechanismy k zajištění ochrany osobních 
údajů a k prokázání souladu s tímto 
nařízením, a to s přihlédnutím k právům a 
oprávněným zájmům subjektů údajů a 
dalších dotčených osob.

3. V posouzení jsou obsaženy alespoň 
obecný popis plánovaného zpracování, 
posouzení rizik z hlediska práv a svobod 
subjektů údajů, plánovaná opatření k řešení 
těchto rizik, záruky, bezpečnostní opatření 
a mechanismy k zajištění ochrany osobních 
údajů a k prokázání souladu s tímto 
nařízením, a to s přihlédnutím k právům a 
oprávněným zájmům subjektů údajů a 
dalších dotčených osob a rovněž k 
moderním technologiím a metodám, které 
mohou zlepšit soukromí občanů.
V případě, že existují evropské pokyny, 
představují základ pro posouzení dopadů.

Or. en

Pozměňovací návrh 705
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V posouzení jsou obsaženy alespoň 
obecný popis plánovaného zpracování, 

3. V posouzení jsou obsaženy alespoň 
obecný popis plánovaného zpracování, 
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posouzení rizik z hlediska práv a svobod 
subjektů údajů, plánovaná opatření k řešení 
těchto rizik, záruky, bezpečnostní opatření 
a mechanismy k zajištění ochrany osobních 
údajů a k prokázání souladu s tímto 
nařízením, a to s přihlédnutím k právům a 
oprávněným zájmům subjektů údajů a 
dalších dotčených osob.

posouzení rizik z hlediska práv a svobod 
subjektů údajů, včetně rizika vzniku nebo 
posílení diskriminace v důsledku 
zpracování, plánovaná opatření k řešení 
těchto rizik, záruky, bezpečnostní opatření 
a mechanismy k zajištění ochrany osobních 
údajů a k prokázání souladu s tímto 
nařízením, a to s přihlédnutím k právům a 
oprávněným zájmům subjektů údajů a 
dalších dotčených osob.

Or. en

Pozměňovací návrh 706
Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Správce zjistí, jak se k zamýšlenému 
zpracování staví subjekty údajů nebo 
jejich zástupci, aniž by byla dotčena 
ochrana obchodních či veřejných zájmů 
nebo bezpečnost zpracování.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 707
Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Správce zjistí, jak se k zamýšlenému 
zpracování staví subjekty údajů nebo 
jejich zástupci, aniž by byla dotčena 
ochrana obchodních či veřejných zájmů 
nebo bezpečnost zpracování.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 708
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Správce zjistí, jak se k zamýšlenému 
zpracování staví subjekty údajů nebo jejich 
zástupci, aniž by byla dotčena ochrana 
obchodních či veřejných zájmů nebo 
bezpečnost zpracování.

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 709
Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud je správce orgánem veřejné moci 
či veřejnoprávním subjektem a pokud se 
zpracování zakládá na právní povinnosti 
podle čl. 6 odst. 1 písm. c), která pro tato 
zpracování stanoví pravidla a postupy a 
která je upravena právem Unie, nepoužijí 
se odstavce 1 až 4 s výjimkou případů, kdy 
členské státy považují vypracování 
takového posouzení před zpracováním 
údajů za nutné.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 710
Giles Chichester

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud je správce orgánem veřejné moci 
či veřejnoprávním subjektem a pokud se 
zpracování zakládá na právní povinnosti 
podle čl. 6 odst. 1 písm. c), která pro tato 
zpracování stanoví pravidla a postupy a 
která je upravena právem Unie, nepoužijí 
se odstavce 1 až 4 s výjimkou případů, kdy 
členské státy považují vypracování 
takového posouzení před zpracováním 
údajů za nutné.

5. Pokud je správce orgánem veřejné moci 
či veřejnoprávním subjektem, nebo pokud 
údaje zpracovává jiný subjekt, jemuž byla 
svěřena odpovědnost za plnění úkolů 
veřejné služby, a pokud se zpracování 
zakládá na právní povinnosti podle čl. 6 
odst. 1 písm. c), která pro tato zpracování 
stanoví pravidla a postupy a která je 
upravena právem Unie, nepoužijí se 
odstavce 1 až 4 s výjimkou případů, kdy 
členské státy považují vypracování 
takového posouzení před zpracováním 
údajů za nutné.

Or. en

Odůvodnění

Rozhodnutí o tom, zda se použijí pravidla pro posouzení dopadu údajů, by mělo být založeno 
na povaze poskytované služby, nikoli subjektu, který tuto službu poskytuje. Například 
soukromým organizacím bývá často svěřena odpovědnost za poskytování veřejných služeb. 
K poskytování veřejných služeb by měl existovat jediný přístup bez ohledu na to, zda je 
poskytujícím orgánem orgán veřejné moci či veřejný subjekt anebo soukromá organizace na 
základě smluvního vztahu.

Pozměňovací návrh 711
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
86 za účelem dalšího vymezení kritérií a 
podmínek, pokud jde o zpracování, jež by 
pravděpodobně mohla vyvolat specifická 
rizika uvedená v odstavcích 1 a 2, a za 
účelem vymezení požadavků na posouzení 
zmíněná v odstavci 3 včetně podmínek v 
podobě škálovatelnosti, ověřování a 
auditovatelnosti. Komise přitom zváží 

vypouští se
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zvláštní opatření, zejména pro správce, 
kteří jsou malými podniky, středními 
podniky a mikropodniky.

Or. en

Pozměňovací návrh 712
Rachida Dati

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
86 za účelem dalšího vymezení kritérií a 
podmínek, pokud jde o zpracování, jež by 
pravděpodobně mohla vyvolat specifická 
rizika uvedená v odstavcích 1 a 2, a za 
účelem vymezení požadavků na posouzení 
zmíněná v odstavci 3 včetně podmínek v 
podobě škálovatelnosti, ověřování a 
auditovatelnosti. Komise přitom zváží 
zvláštní opatření, zejména pro správce, 
kteří jsou malými podniky, středními 
podniky a mikropodniky.

6. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
86 za účelem dalšího vymezení kritérií a 
podmínek, pokud jde o zpracování, jež by 
pravděpodobně mohla vyvolat specifická 
rizika uvedená v odstavcích 1 a 2, a za 
účelem vymezení požadavků na posouzení 
zmíněná v odstavci 3 včetně podmínek v 
podobě škálovatelnosti, ověřování a 
auditovatelnosti. Komise přitom po 
konzultaci s příslušnými zúčastněnými 
stranami zváží zvláštní opatření, zejména 
pro správce, kteří jsou malými podniky, 
středními podniky a mikropodniky.

Or. fr

Odůvodnění

Mělo by se zabránit možné nedostatečné transparentnosti související s akty v přenesené 
pravomoci, a to tím, že se zajistí, aby byly vypracovávány v úzké spolupráci s dotčenými 
zúčastněnými stranami.

Pozměňovací návrh 713
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 7
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Komise může pro přípravu posouzení 
podle odstavce 3 a pro jeho ověřování a 
audit určit normy a postupy. Tyto 
prováděcí akty se přijímají v souladu s 
přezkumným postupem podle čl. 87 
odst. 2.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 714
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Komise může pro přípravu posouzení 
podle odstavce 3 a pro jeho ověřování a 
audit určit normy a postupy. Tyto 
prováděcí akty se přijímají v souladu s 
přezkumným postupem podle čl. 87 
odst. 2.

7. V souladu s výše uvedenými 
ustanoveními Komise do šesti měsíců od 
vstupu tohoto nařízení v platnost určí 
normy a postupy pro přípravu posouzení 
podle odstavce 3 a pro jeho ověřování a 
audit. Tyto prováděcí akty se přijímají v 
souladu s přezkumným postupem podle 
čl. 87 odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 715
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Posouzení dopadu na ochranu údajů 
se považují za přednostní sdělení.

Or. en
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Odůvodnění

Je důležité toto stanovit, aby se rozptýlily obavy společností, že nové inovativní postupy, na 
něž se vztahuje obchodní tajemství, mohou proniknout na veřejnost.

Pozměňovací návrh 716
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 34 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Předchozí povolení a předchozí konzultace Předchozí konzultace

Or. en

Pozměňovací návrh 717
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správce nebo zpracovatel musí před 
zpracováním osobních údajů získat 
povolení orgánu dozoru, aby se zajistil 
soulad zamýšleného zpracování s tímto 
nařízením, a zejména aby se omezila 
související rizika pro subjekty údajů, 
pokud správce nebo zpracovatel přijme 
smluvní doložky podle čl. 42 odst. 2 písm. 
d) nebo nestanoví vhodné záruky v právně 
závazném nástroji, jak je uvedeno v čl. 42 
odst. 5, v souvislosti s předáváním 
osobních údajů do třetí země nebo 
mezinárodní organizaci.

1. Správce nebo zpracovatel musí před 
zpracováním osobních údajů získat 
povolení orgánu dozoru, aby se zajistil 
soulad zamýšleného zpracování s tímto 
nařízením, a zejména aby se omezila 
související rizika pro subjekty údajů, 
pokud:

a) správce provádí jakékoli zpracování 
uvedené v čl. 20 odst. 1 tohoto nařízení ve 
vztahu k nezletilým osobám;
b) správce nebo zpracovatel přijme 
smluvní doložky podle čl. 42 odst. 2 písm. 
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d);
c) správce nestanoví vhodné záruky v 
právně závazném nástroji, jak je uvedeno v 
čl. 42 odst. 5, v souvislosti s předáváním 
osobních údajů do třetí země nebo 
mezinárodní organizaci;

d) správce nebo zpracovatel předá na 
základě článku 44 osobní údaje třetí zemi 
nebo mezinárodní organizaci;
e) správce provádí zpracování podle čl. 81 
odst. 3 nebo čl. 83 odst. 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 718
Eija-Riitta Korhola

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správce nebo zpracovatel musí před 
zpracováním osobních údajů získat 
povolení orgánu dozoru, aby se zajistil 
soulad zamýšleného zpracování s tímto 
nařízením, a zejména aby se omezila 
související rizika pro subjekty údajů, 
pokud správce nebo zpracovatel přijme 
smluvní doložky podle čl. 42 odst. 2 písm. 
d) nebo nestanoví vhodné záruky v právně 
závazném nástroji, jak je uvedeno v čl. 42 
odst. 5, v souvislosti s předáváním 
osobních údajů do třetí země nebo 
mezinárodní organizaci.

1. Správce nebo zpracovatel musí před 
zpracováním osobních údajů vyrozumět 
orgán dozoru, aby se zajistil soulad 
zamýšleného zpracování s tímto nařízením, 
a zejména aby se omezila související rizika 
pro subjekty údajů, pokud správce nebo 
zpracovatel přijme smluvní doložky podle 
čl. 42 odst. 2 písm. d) nebo nestanoví 
vhodné záruky v právně závazném nástroji, 
jak je uvedeno v čl. 42 odst. 5, v 
souvislosti s předáváním osobních údajů do 
třetí země nebo mezinárodní organizaci.

Or. en

Odůvodnění

Postupy vyžadující předchozí povolení jsou pro správce nákladné a časově náročné a jejich 
přidanou hodnotu ve srovnání se systémem předchozího oznamování lze z hlediska ochrany 
údajů zpochybnit. Předchozí oznámení, jež by orgánu dozoru dala možnost reagovat a konat, 
je postačující a zajišťuje postup ochrany údajů, který je vstřícný k uživatelům.
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Pozměňovací návrh 719
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správce nebo zpracovatel musí před 
zpracováním osobních údajů získat 
povolení orgánu dozoru, aby se zajistil 
soulad zamýšleného zpracování s tímto 
nařízením, a zejména aby se omezila 
související rizika pro subjekty údajů, 
pokud správce nebo zpracovatel přijme 
smluvní doložky podle čl. 42 odst. 2 písm. 
d) nebo nestanoví vhodné záruky v právně 
závazném nástroji, jak je uvedeno v čl. 42 
odst. 5, v souvislosti s předáváním 
osobních údajů do třetí země nebo 
mezinárodní organizaci.

1. Správce může konzultovat orgán
dozoru, aby se zajistil soulad zamýšleného 
zpracování s tímto nařízením, a zejména 
aby se omezila související rizika pro 
subjekty údajů, pokud správce nebo 
zpracovatel přijme smluvní doložky podle 
čl. 42 odst. 2 písm. d) nebo nestanoví 
vhodné záruky v právně závazném nástroji, 
jak je uvedeno v čl. 42 odst. 5, v 
souvislosti s předáváním osobních údajů do 
třetí země nebo mezinárodní organizaci.

Or. en

Pozměňovací návrh 720
Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Správce nebo zpracovatel jednající jeho 
jménem musí před zpracováním osobních 
údajů konzultovat orgán dozoru, aby se 
zajistil soulad zamýšleného zpracování s 
tímto nařízením, a zejména aby se omezila 
rizika pro subjekty údajů, pokud:

2. Správce konzultuje orgán dozoru, aby se 
zajistil soulad zamýšleného zpracování s 
tímto nařízením, a zejména aby se omezila 
rizika pro subjekty údajů, pokud:

Or. en



AM\923501CS.doc 19/115 PE502.174v02-00

CS

Pozměňovací návrh 721
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Správce nebo zpracovatel jednající jeho 
jménem musí před zpracováním osobních 
údajů konzultovat orgán dozoru, aby se 
zajistil soulad zamýšleného zpracování s 
tímto nařízením, a zejména aby se omezila 
rizika pro subjekty údajů, pokud:

2. Správce nebo zpracovatel jednající jeho 
jménem může před zpracováním osobních 
údajů konzultovat orgán dozoru, aby se 
zajistil soulad zamýšleného zpracování s 
tímto nařízením, a zejména aby se omezila 
rizika pro subjekty údajů, pokud:

Or. en

Pozměňovací návrh 722
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Správce nebo zpracovatel jednající jeho 
jménem musí před zpracováním osobních 
údajů konzultovat orgán dozoru, aby se 
zajistil soulad zamýšleného zpracování s 
tímto nařízením, a zejména aby se omezila 
rizika pro subjekty údajů, pokud:

2. Správce nebo zpracovatel jednající jeho 
jménem musí před zpracováním jakýchkoli 
osobních údajů konzultovat orgán dozoru, 
aby se zajistil soulad zamýšleného 
zpracování s tímto nařízením, a zejména 
aby se omezila rizika pro subjekty údajů, 
pokud:

Or. en

Pozměňovací návrh 723
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) posouzení dopadu na ochranu údajů, jak a) posouzení dopadu na ochranu údajů, jak 
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je stanoveno v článku 33, nasvědčuje tomu, 
že zpracování bude kvůli své povaze, 
rozsahu nebo účelu spojeno s vysokou 
mírou pravděpodobných specifických rizik, 
nebo

je stanoveno v článku 33, nasvědčuje tomu, 
že zpracování bude kvůli své povaze, 
rozsahu nebo účelu spojeno s vysokou 
mírou pravděpodobných specifických rizik, 
zejména včetně rizika, že zpracování může 
mít diskriminační dopady, nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 724
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) orgán dozoru zjistí, jak se zástupci 
subjektů údajů a Evropské rady pro 
ochranu údajů staví k zamýšlenému 
zpracování;

Or. en

Pozměňovací návrh 725
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) orgán dozoru považuje za nutné 
předchozí konzultace o zpracováních, která 
jsou kvůli své povaze, rozsahu a/nebo 
účelu pravděpodobně spojena se 
specifickými riziky z hlediska práv a 
svobod subjektů údajů a která jsou 
vymezena podle odstavce 4.

b) orgán dozoru považuje za nutné 
předchozí konzultace o zpracováních, která 
jsou kvůli své povaze, rozsahu a/nebo 
účelu pravděpodobně spojena se 
specifickými riziky z hlediska práv a 
svobod subjektů údajů.

Or. en
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Odůvodnění

Viz odůvodnění k vypuštění odstavce 4.

Pozměňovací návrh 726
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud se orgán dozoru domnívá, že 
zamýšlené zpracování není v souladu s 
tímto nařízením, zejména pokud nejsou 
dostatečně určena či omezena rizika, 
zamýšlené zpracování zakáže a připraví 
příslušné návrhy na nápravu takového 
nesouladu.

3. Pokud se orgán dozoru domnívá, že 
zamýšlené zpracování není v souladu s 
tímto nařízením, zejména pokud nejsou 
dostatečně určena či omezena rizika, 
zamýšlené zpracování zakáže a připraví 
příslušné návrhy na nápravu takového 
nesouladu. Takové rozhodnutí lze 
napadnout u příslušného soudu a nesmí 
být během řízení u tohoto soudu 
vykonatelné, ledaže by tím byla subjektu 
údajů způsobena vážná škoda.

Or. en

Pozměňovací návrh 727
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud se orgán dozoru domnívá, že 
zamýšlené zpracování není v souladu s 
tímto nařízením, zejména pokud nejsou 
dostatečně určena či omezena rizika, 
zamýšlené zpracování zakáže a připraví 
příslušné návrhy na nápravu takového 
nesouladu.

3. Pokud příslušný orgán dozoru stanoví 
v souladu se svou pravomocí, že 
zamýšlené zpracování není v souladu s 
tímto nařízením, zejména pokud nejsou 
dostatečně určena či omezena rizika, 
zamýšlené zpracování zakáže a připraví 
příslušné návrhy na nápravu takového 
nesouladu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 728
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Pokud se orgán dozoru domnívá, že 
zamýšlené zpracování může představovat 
riziko diskriminačního zacházení se 
subjekty údajů, nařídí, aby byly sledovány 
skutečné dopady zpracování a aby mu 
byly v pravidelných intervalech 
poskytovány veškeré informace nezbytné 
pro posouzení této otázky.

Or. en

Pozměňovací návrh 729
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Orgán dozoru sepíše a zveřejní seznam 
zpracování, na která se vztahuje předchozí 
konzultace podle odst. 2 písm. b). Tyto 
seznamy sdělí orgán dozoru Evropské 
radě pro ochranu údajů.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Účinné provedení je příliš administrativně náročné, zejména vzhledem k tomu, že je zapotřebí 
mít nařízení, které se netýká jen konkrétního odvětví a které bude vyhovující i v budoucnosti.

Pozměňovací návrh 730
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean
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Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Jestliže jsou na seznamu stanoveném v 
odstavci 4 uvedena zpracování související
s nabídkou zboží či služeb subjektům údajů 
v několika členských státech nebo se 
sledováním jejich chování nebo jestliže 
seznam může výrazně ovlivnit volný pohyb 
osobních údajů v rámci Unie, orgán dozoru 
před přijetím tohoto seznamu použije 
mechanismus jednotnosti uvedený v článku 
57.

5. Jestliže zpracování souvisejí s nabídkou 
zboží či služeb subjektům údajů v několika 
členských státech nebo se sledováním 
jejich chování nebo jestliže seznam může 
výrazně ovlivnit volný pohyb osobních 
údajů v rámci Unie, orgán dozoru použije 
mechanismus jednotnosti uvedený v článku 
57.

Or. en

Odůvodnění

Zaměřuje mechanismus jednotnosti tam, kde je nejvhodnější, v souladu s pozměňovacími 
návrhy k čl. 58 odst. 2.

Pozměňovací návrh 731
Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Správce nebo zpracovatel poskytnou
orgánu dozoru posouzení dopadu na 
ochranu údajů uvedené v článku 33 a na 
požádání jakékoliv další informace, jež 
orgánu dozoru umožní posoudit soulad 
zpracování s tímto nařízením a zejména 
pak posoudit rizika z hlediska ochrany 
osobních údajů pro subjekty údajů a 
související záruky.

6. Správce poskytne orgánu dozoru 
posouzení dopadu na ochranu údajů 
uvedené v článku 33 a na požádání 
jakékoliv další informace, jež orgánu 
dozoru umožní posoudit soulad zpracování 
s tímto nařízením a zejména pak posoudit 
rizika z hlediska ochrany osobních údajů 
pro subjekty údajů a související záruky.

Or. en
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Odůvodnění

V zájmu zajištění právní jistoty a umožnění lepšího prosazování ze strany orgánů dozoru a v 
souladu s bodem odůvodnění 62, který stanoví potřebu „jasně vymezit odpovědnosti podle 
tohoto nařízení“, by měl být subjektem předchozího povolení orgánu dozoru a konzultace 
s ním pouze správce. Vytváří to mnohem jasnější rámec jak pro podniky, tak pro orgány 
dozoru.

Pozměňovací návrh 732
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Komise může stanovit standardní 
formuláře a postupy pro předchozí 
povolení a konzultace uvedené v 
odstavcích 1 a 2 a standardní formuláře a 
postupy pro informování orgánů dozoru 
podle odstavce 6. Tyto prováděcí akty se 
přijímají v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 87 odst. 2.

9. Komise může stanovit standardní 
formuláře a postupy pro předchozí 
konzultace uvedené v odstavci 2 a 
standardní formuláře a postupy pro 
informování orgánů dozoru podle odstavce 
6. Tyto prováděcí akty se přijímají v 
souladu s přezkumným postupem podle 
čl. 87 odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 733
Eija-Riitta Korhola

Návrh nařízení
Kapitola 4 – oddíl 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Není důvod zahrnovat do nařízení ustanovení o způsobu organizace vnitřních funkcí 
společností. Různé druhy organizačního uspořádání mohou vést k účinné ochraně údajů a 
právní předpisy o ochraně údajů by neměly společnostem nutit konkrétní model.
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Pozměňovací návrh 734
Eija-Riitta Korhola

Návrh nařízení
Článek 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Není důvod zahrnovat do nařízení ustanovení o způsobu organizace vnitřních funkcí 
společností. Různé druhy organizačního uspořádání mohou vést k účinné ochraně údajů a 
právní předpisy o ochraně údajů by neměly společnostem nutit konkrétní model.

Pozměňovací návrh 735
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správce a zpracovatel jmenují 
inspektora ochrany údajů v každém 
případě, kdy:

1. Správce a zpracovatel jmenují 
organizaci na ochranu údajů nebo 
inspektora ochrany údajů v každém 
případě, kdy:

Or. en

Pozměňovací návrh 736
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zpracování provádí podnik b) zpracování provádí podnik 
zpracovávající osobní údaje, jež se týkají 
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zaměstnávající 250 či více osob nebo více než 250 subjektů údajů ročně, nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 737
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) hlavní činnost správce nebo zpracovatele 
spočívá ve zpracovávání údajů, která kvůli 
své povaze, rozsahu a/nebo účelu vyžadují 
pravidelné a systematické sledování 
subjektů údajů.

c) hlavní činnost správce nebo zpracovatele 
spočívá ve zpracovávání údajů, která kvůli 
své povaze, rozsahu a/nebo účelu vyžadují 
pravidelné a systematické sledování 
subjektů údajů. Tato činnost by měla být 
stanovena jako hlavní v případě, že 
alespoň 50 % ročního obratu tvoří prodej 
údajů nebo příjem získaný z těchto údajů. 
Pokud jde o ochranu osobních údajů, 
považují se činnosti spočívající ve 
zpracování údajů za doplňkové, pokud 
nepředstavují více než 50 % obratu 
společnosti.

Or. en

Odůvodnění

Jmenování inspektora ochrany údajů by mělo být považováno za nezbytné pouze tehdy, pokud 
se zpracování osobních údajů týká hlavní činnost podniku.

Pozměňovací návrh 738
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Je-li správce nebo zpracovatel orgánem 
veřejné moci či veřejnoprávním subjektem, 
inspektor ochrany údajů může být s 

3. Je-li správce nebo zpracovatel orgánem 
veřejné moci či veřejnoprávním subjektem, 
organizace pro ochranu údajů nebo 
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přihlédnutím k organizační struktuře 
daného orgánu veřejné moci či 
veřejnoprávního subjektu jmenován pro 
několik jeho organizačních jednotek.

inspektor ochrany údajů mohou být s 
přihlédnutím k organizační struktuře 
daného orgánu veřejné moci či 
veřejnoprávního subjektu jmenováni pro 
několik jeho organizačních jednotek.

Or. en

Pozměňovací návrh 739
Giles Chichester

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Správce nebo zpracovatel jmenují
inspektora ochrany údajů na základě 
profesních kvalit, zejména na základě jeho 
odborných znalostí práva a praxe v oblasti 
ochrany údajů a na základě jeho schopnosti 
plnit úkoly stanovené v článku 37. 
Potřebná úroveň odborných znalostí se 
konkrétně určí podle prováděného 
zpracování údajů a podle ochrany, která se 
pro osobní údaje zpracovávané správcem 
nebo zpracovatelem požaduje.

5. Správce nebo zpracovatel mohou 
jmenovat inspektora ochrany údajů na 
základě profesních kvalit, zejména na 
základě jeho odborných znalostí práva a 
praxe v oblasti ochrany údajů a na základě 
jeho schopnosti plnit úkoly stanovené v 
článku 37. Potřebná úroveň odborných
znalostí se konkrétně určí podle 
prováděného zpracování údajů a podle 
ochrany, která se pro osobní údaje 
zpracovávané správcem nebo 
zpracovatelem požaduje.

Or. en

Pozměňovací návrh 740
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Správce nebo zpracovatel zajistí, že 
jakékoliv jiné profesní povinnosti 
inspektora ochrany údajů budou slučitelné 
s jeho úkoly a povinnostmi coby 
inspektora a že nebudou vyvolávat střet 

6. Správce nebo zpracovatel zajistí, že 
jakékoliv jiné profesní povinnosti 
organizace pro ochranu údajů nebo 
inspektora ochrany údajů budou slučitelné 
s jejich úkoly a povinnostmi coby 
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zájmů. inspektora a že nebudou vyvolávat střet 
zájmů.

Or. en

Pozměňovací návrh 741
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Správce nebo zpracovatel jmenují 
inspektora ochrany údajů na minimální 
období dvou let. Inspektor ochrany údajů 
může být opětovně jmenován na další 
funkční období. Během funkčního období 
může být inspektor ochrany údajů 
odvolán z funkce pouze tehdy, pokud 
přestal splňovat podmínky požadované 
pro výkon jeho povinností.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 742
Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Správce nebo zpracovatel jmenují 
inspektora ochrany údajů na minimální 
období dvou let. Inspektor ochrany údajů 
může být opětovně jmenován na další 
funkční období. Během funkčního období 
může být inspektor ochrany údajů 
odvolán z funkce pouze tehdy, pokud 
přestal splňovat podmínky požadované 
pro výkon jeho povinností.

7. Správce nebo zpracovatel jmenují 
inspektora ochrany údajů na minimální 
období dvou let. Inspektor ochrany údajů 
může být opětovně jmenován na další 
funkční období.
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Or. en

Odůvodnění

Jako u všech ostatních zaměstnanců by mělo být možné inspektora ochrany údajů propustit, 
pokud neplní úkoly, které mu vedení udělí. Je na členech vedení, aby rozhodli, zda jsou 
spokojeni s člověkem, kterého najali, či nikoli.

Pozměňovací návrh 743
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Správce nebo zpracovatel jmenují 
inspektora ochrany údajů na minimální 
období dvou let. Inspektor ochrany údajů 
může být opětovně jmenován na další 
funkční období. Během funkčního období 
může být inspektor ochrany údajů odvolán 
z funkce pouze tehdy, pokud přestal 
splňovat podmínky požadované pro výkon 
jeho povinností.

7. Správce nebo zpracovatel jmenují 
inspektora ochrany údajů na období, jež 
stanoví podle svého uvážení. Inspektor 
ochrany údajů může být opětovně 
jmenován na další funkční období. Během 
funkčního období může být inspektor 
ochrany údajů odvolán z funkce pouze 
tehdy, pokud podle názoru vedení 
společnosti přestal splňovat podmínky 
požadované pro výkon jeho povinností.

Or. en

Pozměňovací návrh 744
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Subjekty údajů mají právo obracet se 
na inspektora ochrany údajů ve všech 
záležitostech souvisejících se 
zpracováváním jejich údajů a požadovat 
výkon práv podle tohoto nařízení.

10. Subjekty údajů mají právo obracet se 
na organizaci pro ochranu údajů nebo 
inspektora ochrany údajů ve všech 
záležitostech souvisejících se 
zpracováváním jejich údajů a požadovat 
výkon práv podle tohoto nařízení.
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Or. en

Pozměňovací návrh 745
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 746
Eija-Riitta Korhola

Návrh nařízení
článek 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 36 vypouští se
Postavení inspektora ochrany údajů
1. Správce nebo zpracovatel zajistí, aby 
byl inspektor ochrany údajů náležitě a 
včas zapojen do veškerých záležitostí 
souvisejících s ochranou osobních údajů.
2. Správce nebo zpracovatel zajistí, aby 
inspektor ochrany údajů plnil své 
povinnosti a úkoly nezávisle a nepřijímal 
žádné pokyny k výkonu své funkce. 
Inspektor ochrany údajů je přímo 
podřízen vedení správce nebo 
zpracovatele.
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3. Správce nebo zpracovatel jsou 
inspektorovi ochrany údajů při plnění 
jeho úkolů nápomocni a poskytují mu 
personál, prostory, vybavení a jakékoliv 
další zdroje potřebné k výkonu povinností 
a úkolů uvedených v článku 37.

Or. en

Odůvodnění

Není důvod zahrnovat do nařízení ustanovení o způsobu organizace vnitřních funkcí 
společností. Různé druhy organizačního uspořádání mohou vést k účinné ochraně údajů a 
právní předpisy o ochraně údajů by neměly společnostem nutit konkrétní model.

Pozměňovací návrh 747
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správce nebo zpracovatel zajistí, aby byl
inspektor ochrany údajů náležitě a včas 
zapojen do veškerých záležitostí 
souvisejících s ochranou osobních údajů.

1. Správce nebo zpracovatel zajistí, aby 
inspektor ochrany údajů získal přístup 
k veškerým relevantním informacím a 
prostorům nezbytným pro výkon svých 
povinností a aby byl náležitě a včas 
zapojen do veškerých záležitostí 
souvisejících s ochranou osobních údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 748
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správce nebo zpracovatel zajistí, aby byl
inspektor ochrany údajů náležitě a včas 
zapojen do veškerých záležitostí 

1. Správce nebo zpracovatel zajistí, aby 
byli organizace pro ochranu údajů nebo 
inspektor ochrany údajů náležitě a včas 
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souvisejících s ochranou osobních údajů. zapojeni do veškerých záležitostí 
souvisejících s ochranou osobních údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 749
Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Správce nebo zpracovatel zajistí, aby 
inspektor ochrany údajů plnil své 
povinnosti a úkoly nezávisle a nepřijímal 
žádné pokyny k výkonu své funkce.
Inspektor ochrany údajů je přímo podřízen 
vedení správce nebo zpracovatele.

2. Inspektor ochrany údajů je přímo 
podřízen vedení správce nebo zpracovatele.

Or. en

Odůvodnění

Vedení by vždy mělo mít možnost udílet pokyny zaměstnancům, včetně inspektora ochrany 
údajů, a inspektor ochrany údajů by neměl mít možnost jednat nezávisle na vedení. Vedení 
nese odpovědnost za VEŠKEROU činnost organizace, včetně ochrany údajů.

Pozměňovací návrh 750
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Správce nebo zpracovatel zajistí, aby 
inspektor ochrany údajů plnil své 
povinnosti a úkoly nezávisle a nepřijímal 
žádné pokyny k výkonu své funkce.
Inspektor ochrany údajů je přímo 
podřízen vedení správce nebo 
zpracovatele.

2. Organizace pro ochranu údajů nebo 
inspektor ochrany údajů plní své 
povinnosti a úkoly nezávisle.
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Or. en

Pozměňovací návrh 751
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Správce nebo zpracovatel jsou 
inspektorovi ochrany údajů při plnění jeho
úkolů nápomocni a poskytují mu personál, 
prostory, vybavení a jakékoliv další zdroje 
potřebné k výkonu povinností a úkolů 
uvedených v článku 37.

3. Správce nebo zpracovatel jsou 
organizaci pro ochranu údajů nebo 
inspektorovi ochrany údajů při plnění
jejich úkolů nápomocni a poskytují jim
personál, prostory, vybavení a jakékoliv 
další zdroje potřebné k výkonu povinností 
a úkolů uvedených v článku 37.

Or. en

Pozměňovací návrh 752
Eija-Riitta Korhola

Návrh nařízení
Článek 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Není důvod zahrnovat do nařízení ustanovení o způsobu organizace vnitřních funkcí 
společností. Různé druhy organizačního uspořádání mohou vést k účinné ochraně údajů a 
právní předpisy o ochraně údajů by neměly společnostem nutit konkrétní model.

Pozměňovací návrh 753
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správce nebo zpracovatel svěří 
inspektorovi ochrany údajů alespoň tyto 
úkoly:

1. Správce nebo zpracovatel svěří 
organizaci pro ochranu údajů nebo 
inspektorovi ochrany údajů alespoň tyto 
úkoly:

Or. en

Pozměňovací návrh 754
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) informovat správce nebo zpracovatele a 
udílet jim rady, pokud jde o jejich 
povinnosti plynoucí z tohoto nařízení, a 
vést dokumentaci o této činnosti a 
obdržených odpovědích;

a) posilovat informovanost, informovat 
správce nebo zpracovatele a udílet jim 
rady, pokud jde o jejich povinnosti 
plynoucí z tohoto nařízení, a vést 
dokumentaci o této činnosti a obdržených 
odpovědích;

Or. en

Pozměňovací návrh 755
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) sledovat provádění a uplatňování 
tohoto nařízení, zejména požadavků 
týkajících se ochrany údajů již od návrhu, 
standardního nastavení ochrany údajů a 
bezpečnosti údajů a požadavků týkajících 
se informovanosti subjektů údajů a jejich 
žádostí o výkon jejich práv podle tohoto
nařízení;

c) sledovat dodržování nařízení;



AM\923501CS.doc 35/115 PE502.174v02-00

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 756
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) sledovat provádění a uplatňování tohoto 
nařízení, zejména požadavků týkajících se 
ochrany údajů již od návrhu, standardního 
nastavení ochrany údajů a bezpečnosti 
údajů a požadavků týkajících se 
informovanosti subjektů údajů a jejich 
žádostí o výkon jejich práv podle tohoto 
nařízení;

c) sledovat provádění a uplatňování tohoto 
nařízení, zejména požadavků týkajících se 
ochrany údajů již od návrhu a standardního 
nastavení ochrany údajů v souladu 
s článkem 23, bezpečnosti údajů v souladu 
s články 30 až 32 a požadavků týkajících 
se informovanosti subjektů údajů a jejich 
žádostí o výkon jejich práv podle článků 
11 až 20 tohoto nařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 757
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zajišťovat, aby se vedla dokumentace 
uvedená v článku 28;

d) zajišťovat, aby se vedla úplná 
dokumentace uvedená v článku 28;

Or. en

Pozměňovací návrh 758
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1 – písm. e
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) sledovat dokumentaci a ohlašování a 
oznamování případů narušení bezpečnosti 
osobních údajů podle článků 31 a 32;

e) kontrolovat dokumentaci a ohlašování a 
oznamování případů narušení bezpečnosti 
osobních údajů podle článků 31 a 32;

Or. en

Pozměňovací návrh 759
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) sledovat reakce na žádosti orgánu 
dozoru a v mezích svých pravomocí 
inspektora ochrany údajů spolupracovat s 
orgánem dozoru, pokud o to požádá, nebo 
pokud k tomu dá podnět inspektor ochrany 
údajů;

g) kontrolovat reakce na žádosti orgánu 
dozoru a v mezích svých pravomocí 
inspektora ochrany údajů spolupracovat s 
orgánem dozoru, pokud o to požádá, nebo 
pokud k tomu dá podnět inspektor ochrany 
údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 760
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy a Komise podpoří, 
zejména na evropské úrovni, zavedení 
mechanismů pro vydávání osvědčení o 
ochraně údajů a zavedení pečetí a známek 
dokládajících ochranu údajů, aby se 
subjektům údajů umožnilo rychle zhodnotit 
úroveň ochrany údajů, kterou jim správci a 
zpracovatelé nabízejí. Mechanismy pro 
vydávání osvědčení o ochraně údajů 
přispějí k řádnému uplatňování tohoto 

1. Členské státy a Komise spolupracují se 
správci, zpracovateli a dalšími 
zúčastněnými stranami na podpoře, 
zejména na evropské úrovni, zavedení 
mechanismů pro vydávání osvědčení o 
ochraně údajů a zavedení pečetí a známek 
dokládajících ochranu údajů, aby se 
subjektům údajů umožnilo rychle zhodnotit 
úroveň ochrany údajů, kterou jim správci a 
zpracovatelé nabízejí. Mechanismy pro 
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nařízení s přihlédnutím ke konkrétní 
povaze různých odvětví a různých 
zpracování.

vydávání osvědčení o ochraně údajů 
přispějí k řádnému uplatňování tohoto 
nařízení s přihlédnutím ke konkrétní 
povaze různých odvětví a různých 
zpracování.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité zapojit zúčastněné strany do vytváření a zavádění mechanismů pro vydávání 
osvědčení.

Pozměňovací návrh 761
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Mechanismy pro vydávání osvědčení o 
ochraně údajů jsou dobrovolná, cenově 
přijatelná a dostupná prostřednictvím 
transparentního a ne zbytečně 
nákladného postupu. Tyto mechanismy 
jsou rovněž technologicky neutrální a 
schopné globálního použití a přispívají 
k náležitému uplatňování tohoto nařízení, 
a to s přihlédnutím ke konkrétní povaze 
různých odvětví a různého zpracovávání.

Or. en

Odůvodnění

Mechanismy pro vydávání osvědčení by měly být koncipovány tak, aby byly účinné, a nikoli 
příliš byrokratické či nákladné.

Pozměňovací návrh 762
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
86 za účelem dalšího vymezení kritérií a 
požadavků, pokud jde o mechanismy pro 
vydávání osvědčení o ochraně údajů 
uvedené v odstavci 1 včetně podmínek pro 
udělování a odebírání a požadavků na 
uznávání v rámci Unie a ve třetích zemích.

2. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
86 za účelem dalšího vymezení kritérií a 
požadavků, pokud jde o mechanismy pro 
vydávání osvědčení o ochraně údajů 
uvedené v odstavci 1 včetně podmínek pro 
udělování a odebírání a požadavků na 
uznávání v rámci Unie a ve třetích zemích, 
pokud jsou tato opatření technologicky 
neutrální.

Or. en

Pozměňovací návrh 763
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pro mechanismy osvědčování a pro 
pečeti a známky dokládající ochranu 
údajů může Komise stanovit technické 
normy a mechanismy pro propagaci a 
uznávání. Tyto prováděcí akty se přijímají 
v souladu s přezkumným postupem podle 
čl. 87 odst. 2.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 764
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

K jakémukoli předání zpracovávaných 
nebo ke zpracování zamýšlených osobních 

Jakékoli předání zpracovávaných nebo ke 
zpracování zamýšlených osobních údajů po 
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údajů po jejich předání do třetí země nebo 
mezinárodní organizace může dojít pouze 
tehdy, splní-li správce a zpracovatel v 
závislosti na dalších ustanoveních tohoto 
nařízení podmínky stanovené v této 
kapitole, včetně podmínek pro další 
předávání osobních údajů z dané třetí země 
nebo mezinárodní organizace do jiné třetí 
země nebo jiné mezinárodní organizace.

jejich předání do třetí země nebo 
mezinárodní organizace je zakázáno, 
ledaže správce a zpracovatel v závislosti na 
dalších ustanoveních tohoto nařízení splní 
podmínky stanovené v této kapitole, včetně 
podmínek pro další předávání osobních 
údajů z dané třetí země nebo mezinárodní 
organizace do jiné třetí země nebo jiné 
mezinárodní organizace.

Or. en

Odůvodnění

Transfers to third countries should be tightly regulated, as they often do not provide for an 
appropriate level of protection. This package of amendments provides improved rules for 
adequacy decisions and appropriate safeguards. It should be clear that while "adequacy" 
does not mean that the rules are identical, such decisions should still guarantee a high 
standard of protection. Similarly, appropriate safeguards should not offer loopholes for 
circumventing data protection standards.With technological process, it has become easier to 
outsource processing operations to third countries. However, controllers should not be able 
to use this to avoid European data protection standards, so the rules for third-country 
transfers should provide for good protection. Adequacy decisions are one way for legitimising 
third-country transfers, but should be improved by including a role for the EDPB and an 
assessment of the practical application of data protection law in the third country, as well as 
constant monitoring of any changes. Appropriate safeguards should confer enforceable rights 
on data subjects and should make sure that the principles of data protection are obeyed.This 
amendment clarifies that the starting point is the prohibition of transfers to third countries, 
unless the exceptions in this Chapter are applicable.

Pozměňovací návrh 765
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nejpozději do [5 let] od vstupu tohoto 
nařízení v platnost budou veškeré 
mezinárodní dohody revidovány s cílem 
uvést je do souladu s nařízením.

Or. en
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Odůvodnění

EU již uzavřela některé mezinárodní dohody o předávání osobních údajů do třetích zemí. Tyto 
dohody musí být uvedeny do souladu s tímto nařízením během přechodného období 
v maximální délce 5 let od vstupu nařízení v platnost.

Pozměňovací návrh 766
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. K předání může dojít, pokud Komise 
rozhodla, že daná třetí země nebo území či 
odvětví zpracovávání v dané třetí zemi 
nebo daná mezinárodní organizace 
zaručuje přiměřenou úroveň ochrany. 
Takovéto předání nevyžaduje žádné další 
povolení.

1. K předání může dojít, pokud Komise 
rozhodla, že daná třetí země nebo území či 
odvětví zpracovávání v dané třetí zemi 
nebo daná mezinárodní organizace 
zaručuje přiměřenou úroveň ochrany. 
Takovéto předání nevyžaduje žádné další 
povolení. Tato rozhodnutí nemají vliv na 
úroveň ochrany podle tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 767
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

údajů, zejména pro ty z nich, jež mají 
bydliště v Unii a jejichž osobní údaje jsou 
předávány;

Or. en

Pozměňovací návrh 768
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) Komise požádá Evropskou radu pro 
ochranu údajů, aby vydala stanovisko 
k přiměřenosti úrovně ochrany. Za tímto 
účelem Komise poskytne Evropské radě 
pro ochranu údajů veškerou potřebnou 
dokumentaci, včetně korespondence 
s vládou dotčené třetí země nebo 
mezinárodní organizací.

Or. en

Pozměňovací návrh 769
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise může rozhodnout, že určitá třetí 
země nebo území či odvětví zpracovávání 
v dané třetí zemi nebo určitá mezinárodní 
organizace zajišťuje přiměřenou úroveň 
ochrany ve smyslu odstavce 2. Tyto 
prováděcí akty se přijímají v souladu s 
přezkumným postupem podle čl. 87 
odst. 2.

3. Komise může rozhodnout, že určitá třetí 
země nebo území či odvětví zpracovávání 
v dané třetí zemi nebo určitá mezinárodní 
organizace zajišťuje přiměřenou úroveň 
ochrany ve smyslu odstavce 2, a to 
s maximálním ohledem na stanovisko 
Evropské rady pro ochranu údajů. Tyto 
prováděcí akty se přijímají v souladu s 
přezkumným postupem podle čl. 87 
odst. 2.
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Or. en

Pozměňovací návrh 770
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. V souvislosti s rozhodnutím přijatým 
podle odstavce 3 Komise průběžně sleduje 
vývoj, jenž by mohl ovlivnit dodržování 
aspektů uvedených v odstavci 2 ve třetích 
zemích nebo mezinárodními 
organizacemi.

Or. en

Pozměňovací návrh 771
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b. Pokud má Komise důvody se 
domnívat, buď na základě sledování podle 
odstavce 4a nebo podle informací z jiného 
zdroje, že země či mezinárodní 
organizace, ohledně níž bylo přijato 
rozhodnutí podle odstavce 3, již 
neposkytuje přiměřenou úroveň ochrany 
ve smyslu odstavce 2, toto rozhodnutí 
přezkoumá.

Or. en

Pozměňovací návrh 772
Paul Rübig
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Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise může rozhodnout, že určitá třetí 
země nebo území či odvětví zpracovávání 
v dané třetí zemi nebo určitá mezinárodní 
organizace nezajišťuje přiměřenou úroveň 
ochrany ve smyslu odstavce 2 tohoto 
článku, konkrétně v případech, kdy 
příslušné platné právní předpisy, a to 
obecné i odvětvové, v dané třetí zemi nebo 
mezinárodní organizaci nezaručují účinná a 
vynutitelná práva včetně účinné správní a 
soudní nápravy pro subjekty údajů, a 
zejména pro ty z nich, jež mají bydliště v 
Unii a jejichž osobní údaje jsou předávány. 
Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem podle čl. 87 
odst. 2, nebo ve zvlášť naléhavých 
případech souvisejících s právem 
fyzických osob na ochranu osobních údajů 
v souladu s postupem podle čl. 87 odst. 3.

5. Komise může rozhodnout, že určitá třetí 
země nebo území či odvětví zpracovávání 
v dané třetí zemi nebo určitá mezinárodní 
organizace nezajišťuje přiměřenou úroveň 
ochrany ve smyslu odstavce 2 tohoto 
článku, konkrétně v případech, kdy 
příslušné platné právní předpisy, a to 
obecné i odvětvové, v dané třetí zemi nebo 
mezinárodní organizaci nezaručují účinná a 
vynutitelná práva včetně účinné správní a 
soudní nápravy pro subjekty údajů, a 
zejména pro ty z nich, jež mají bydliště v 
Unii a jejichž osobní údaje jsou předávány. 
Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem podle čl. 87 
odst. 2, nebo ve zvlášť naléhavých 
případech souvisejících s právem 
fyzických či právnických osob na ochranu 
osobních údajů v souladu s postupem podle 
čl. 87 odst. 3.

Or. de

Pozměňovací návrh 773
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Rozhodne-li Komise podle odstavce 5, 
zakazuje se jakékoli předání osobních 
údajů do dané země nebo na některé území 
v této zemi nebo jakékoli předání osobních 
údajů dané mezinárodní organizaci, aniž by 
tím byla dotčena ustanovení článků 42 až
44. Ve vhodný okamžik zahájí Komise s 
danou třetí zemí nebo mezinárodní 
organizací konzultace s cílem napravit 
stav, který z rozhodnutí podle odstavce 5 

6. Rozhodne-li Komise podle odstavce 5, 
zakazuje se jakékoli předání osobních 
údajů do dané země nebo na některé území 
v této zemi nebo jakékoli předání osobních 
údajů dané mezinárodní organizaci, ledaže 
jsou tyto údaje předmětem vhodných 
záruk v souladu s článkem 42 nebo se na 
ně vztahují odchylky článku 44. Ve 
vhodný okamžik zahájí Komise s danou 
třetí zemí nebo mezinárodní organizací 
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tohoto článku vyplývá. konzultace s cílem napravit stav, který z 
rozhodnutí podle odstavce 5 tohoto článku 
vyplývá.

Or. en

Pozměňovací návrh 774
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jestliže Komise nepřijala žádné 
rozhodnutí podle článku 41, správce nebo 
zpracovatel mohou předat osobní údaje do 
třetí země nebo mezinárodní organizaci, 
pouze pokud ve věci ochrany osobních 
údajů uvedli vhodné záruky v právně 
závazném nástroji.

1. Jestliže Komise nepřijala žádné 
rozhodnutí podle článku 41 nebo rozhodla, 
že třetí země nebo území či odvětví 
zpracování v dané třetí zemi nebo 
mezinárodní organizace nezaručuje 
přiměřenou úroveň ochrany podle čl. 41 
odst. 5, správce nebo zpracovatel mohou 
předat osobní údaje do třetí země nebo 
mezinárodní organizaci, pouze pokud ve 
věci ochrany osobních údajů uvedli vhodné 
záruky v právně závazném nástroj.

Or. en

Pozměňovací návrh 775
Giles Chichester

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jestliže Komise nepřijala žádné 
rozhodnutí podle článku 41, správce nebo 
zpracovatel mohou předat osobní údaje do 
třetí země nebo mezinárodní organizaci, 
pouze pokud ve věci ochrany osobních 
údajů uvedli vhodné záruky v právně 
závazném nástroji.

1. Jestliže Komise nepřijala žádné 
rozhodnutí podle článku 41, správce nebo 
zpracovatel mohou předat osobní údaje do 
třetí země nebo mezinárodní organizaci, 
pouze pokud ve věci ochrany osobních 
údajů uvedli vhodné záruky v právně 
závazném nástroji, a případně v souladu s 
posouzením dopadů, pokud se správce 
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nebo zpracovatel ujistili, že příjemce 
údajů ve třetí zemi dodržuje přísné normy 
pro ochranu údajů.

Or. en

Odůvodnění

Cílem je motivovat správce k vyšším standardům ochrany údajů tím, že budou podporováni v 
provádění posouzení dopadu.

Pozměňovací návrh 776
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jestliže Komise nepřijala žádné 
rozhodnutí podle článku 41, správce nebo 
zpracovatel mohou předat osobní údaje do 
třetí země nebo mezinárodní organizaci, 
pouze pokud ve věci ochrany osobních 
údajů uvedli vhodné záruky v právně 
závazném nástroji.

1. Jestliže Komise nepřijala žádné 
rozhodnutí podle článku 41, správce nebo 
zpracovatel mohou předat osobní údaje do 
třetí země nebo mezinárodní organizaci, 
pouze pokud ve věci ochrany osobních 
údajů uvedli vhodné záruky v právně 
závazném nástroji. Tyto záruky 
přinejmenším zajistí dodržování zásad 
zpracovávání osobních údajů stanovených 
v článku 5 a práva subjektů údajů 
stanovená v kapitole III.

Or. en

Pozměňovací návrh 777
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) standardními doložkami o ochraně údajů 
přijatými Komisí. Tyto prováděcí akty se 
přijímají v souladu s přezkumným 

b) standardními doložkami o ochraně údajů 
dohodnutými mezi správcem či 
zpracovatelem na straně jedné a 
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postupem podle čl. 87 odst. 2; nebo příjemcem údajů mimo EHP na straně 
druhé – jímž může být další zpracovatel 
údajů –, jež mohou zahrnovat standardní 
podmínky pro následné předávání mimo 
EHP a které byly přijaty Komisí. Tyto 
prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem podle 
čl. 87 odst. 2; nebo

Or. en

Odůvodnění

Toto je důležité doplnění s cílem vyjasnit vztah mezi správci, zpracovateli a dalšími 
zpracovateli v souvislosti s mezinárodním předáváním údajů.

Pozměňovací návrh 778
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) standardními doložkami o ochraně údajů 
přijatými orgánem dozoru v souladu s 
mechanismem jednotnosti uvedeným v 
článku 57, prohlásila-li Komise podle čl. 
62 odst. 1 písm. b) tyto doložky za obecně 
platné, nebo

c) standardními doložkami o ochraně údajů 
dohodnutými mezi správcem či 
zpracovatelem na straně jedné a 
příjemcem údajů mimo EHP na straně 
druhé – jímž může být další zpracovatel – , 
jež mohou zahrnovat standardní 
podmínky pro následné předávání mimo 
EHP a které byly přijaty orgánem dozoru v 
souladu s mechanismem jednotnosti 
uvedeným v článku 57, prohlásila-li 
Komise podle čl. 62 odst. 1 písm. b) tyto 
doložky za obecně platné, nebo

Or. en

Odůvodnění

Toto je důležité doplnění s cílem vyjasnit vztah mezi správci, zpracovateli a dalšími 
zpracovateli v souvislosti s mezinárodním předáváním údajů.
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Pozměňovací návrh 779
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) standardními doložkami o ochraně údajů 
přijatými orgánem dozoru v souladu s 
mechanismem jednotnosti uvedeným v 
článku 57, prohlásila-li Komise podle čl. 
62 odst. 1 písm. b) tyto doložky za obecně 
platné, nebo

c) standardními doložkami o ochraně údajů 
přijatými orgánem dozoru v souladu s 
mechanismem jednotnosti uvedeným v 
článku 57, prohlásila-li Komise podle čl. 
62 odst. 1 písm. b) tyto doložky za obecně 
platné;

Or. en

Pozměňovací návrh 780
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) smluvními doložkami mezi správcem 
nebo zpracovatelem na straně jedné a 
příjemcem údajů na straně druhé, které 
schválí orgán dozoru v souladu s 
odstavcem 4.

d) smluvními doložkami mezi správcem 
nebo zpracovatelem na straně jedné a 
příjemcem údajů na straně druhé, které 
schválí orgán dozoru v souladu s 
odstavcem 4; nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 781
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) smluvními doložkami mezi správcem 
nebo zpracovatelem na straně jedné a 
příjemcem údajů na straně druhé, které 
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doplňují standardní doložky o ochraně 
údajů uvedené v odst. 2 písm. b) a c) a jež 
jsou povoleny příslušnými orgánem 
dozoru v souladu s odstavcem 4;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh by byl motivací pro organizace, aby šly nad rámec základních 
regulačních požadavků a přijaly takové režimy, jako je například poskytování pečeti či 
známky dokládající ochranu údajů.

Pozměňovací návrh 782
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) opatřeními uvedenými v čl. 83 odst. 4, 
pokud jde o historické, statistické či 
vědecké účely;

Or. en

Pozměňovací návrh 783
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Předávání založené na standardních 
doložkách o ochraně údajů nebo na 
závazných podnikových pravidlech, jak je 
uvedeno v odst. 2 písm. a), b) nebo c), 
nevyžaduje žádné další povolení.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 784
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Předávání založené na standardních 
doložkách o ochraně údajů nebo na 
závazných podnikových pravidlech, jak je 
uvedeno v odst. 2 písm. a), b) nebo c),
nevyžaduje žádné další povolení.

3. Předávání založené na odst. 2 písm. a), 
b), c) nebo e) nevyžaduje žádné další 
povolení.

Or. en

Odůvodnění

Předávání kódovaných údajů, které nemohou být a nebudou znovu identifikovány příjemci, 
kteří se nacházejí v třetích zemích, pro výzkumné účely, by mělo být povoleno bez další 
administrativní zátěže. 

Pozměňovací návrh 785
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Jestliže se určité předání zakládá na 
smluvních doložkách podle odst. 2 písm. 
d) tohoto článku, tyto smluvní doložky 
musí správci nebo zpracovateli nejdříve 
schválit orgán dozoru podle čl. 34 odst. 1 
písm. a). Pokud je dané předání spojeno se 
zpracováním údajů týkajících se subjektů v 
jiném členském státu nebo v jiných 
členských státech nebo pokud významně 
ovlivňuje volný pohyb osobních údajů v 
rámci Unie, orgán dozoru použije 
mechanismus jednotnosti uvedený v článku 
57.

4. Smluvní doložky pro předání podle 
tohoto článku musí správci nebo 
zpracovateli nejdříve schválit orgán dozoru 
podle čl. 34 odst. 1 písm. a). Pokud je dané 
předání spojeno se zpracováním údajů 
týkajících se subjektů v jiném členském 
státu nebo v jiných členských státech nebo 
pokud významně ovlivňuje volný pohyb 
osobních údajů v rámci Unie, orgán dozoru 
použije mechanismus jednotnosti uvedený 
v článku 57.

Or. en
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Pozměňovací návrh 786
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Jestliže se určité předání zakládá na 
smluvních doložkách podle odst. 2 písm. d) 
tohoto článku, tyto smluvní doložky musí 
správci nebo zpracovateli nejdříve schválit 
orgán dozoru podle čl. 34 odst. 1 písm. a). 
Pokud je dané předání spojeno se 
zpracováním údajů týkajících se subjektů v 
jiném členském státu nebo v jiných 
členských státech nebo pokud významně 
ovlivňuje volný pohyb osobních údajů v 
rámci Unie, orgán dozoru použije 
mechanismus jednotnosti uvedený v článku 
57.

4. Jestliže se určité předání zakládá na 
smluvních doložkách podle odst. 2 písm. d) 
nebo e) tohoto článku, tyto smluvní 
doložky musí správci nebo zpracovateli 
nejdříve schválit příslušný orgán dozoru 
podle čl. 34 odst. 1 písm. a). Pokud je dané 
předání spojeno se zpracováním údajů 
týkajících se subjektů v jiném členském 
státu nebo v jiných členských státech nebo 
pokud významně ovlivňuje volný pohyb 
osobních údajů v rámci Unie, příslušný 
orgán dozoru použije mechanismus 
jednotnosti uvedený v článku 57.

Or. en

Odůvodnění

Souvisí s čl. 42 odst. 4a (novým), který se týká pobídky k doplňkovým režimům pro zajištění 
bezpečnosti mezinárodního předávání údajů.

Pozměňovací návrh 787
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Správce nebo zpracovatel se může 
rozhodnout, zda převody založí na 
standardních doložkách o ochraně údajů 
podle odst. 2 písm. b) a c) tohoto článku a 
zda kromě těchto standardních doložek 
nabídne doplňková, právně závazná 
ujednání, jež se uplatní na převáděné 
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údaje. V takových případech budou tato 
doplňková ujednání podrobena předchozí 
konzultaci s příslušným orgánem dozoru a 
budou přímo či nepřímo doplňovat 
standardní doložky, avšak nebudou s nimi 
v rozporu. Členské státy, orgány dozoru a 
Komise podporují využívání doplňkových 
a právně závazných ujednání tím, že 
správcům a zpracovatelům, kteří tyto 
zvýšené záruky poskytnou, nabídnou 
pečeti a známky dokládající ochranu 
údajů nebo mechanismy přijaté podle 
článku 39.

Or. en

Odůvodnění

Správci a zpracovatelé budou mít často přímou a praktickou zkušenost, která ukáže, že 
doplňkové záruky mohou být vhodné pro osobní údaje, které předávají. Nařízení by mělo tyto 
správce a zpracovatele vybídnout, aby ve vhodných případech nabízeli doplňkové záruky. 
Tato doplňková ujednání by neměla být v rozporu se standardními doložkami.

Pozměňovací návrh 788
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. V zájmu podpory využívání 
doplňkových smluvních doložek 
uvedených v odst. 2 písm. e) tohoto článku 
mohou příslušné orgány nabídnout 
správcům a zpracovatelům, kteří tyto 
zvýšené záruky poskytnou, pečeti a 
známky dokládající ochranu údajů nebo 
mechanismy přijaté podle článku 39.

Or. en

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je vybídnout k využívání doplňkových pečetí a věrnostních 
známek dokládajících ochranu údajů.
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Pozměňovací návrh 789
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud nejsou vhodné záruky pro 
ochranu osobních údajů stanoveny v 
právně závazném nástroji, správce nebo 
zpracovatel musí k předání nebo řadě 
předání získat předchozí povolení, stejně 
tak jako jej musí získat k zapracování 
ustanovení do správních ujednání, jež 
jsou pro takové předání základem. Tato 
povolení orgánu dozoru jsou v souladu s 
čl. 34 odst. 1 písm. a). Pokud je dané 
předání spojeno se zpracováním údajů 
týkajících se subjektů v jiném členském 
státu nebo v jiných členských státech nebo 
pokud významně ovlivňuje volný pohyb 
osobních údajů v rámci Unie, orgán 
dozoru použije mechanismus jednotnosti 
uvedený v článku 57. Povolení orgánu 
dozoru na základě čl. 26 odst. 2 směrnice 
95/46/ES zůstávají platná až do chvíle, kdy 
je orgán dozoru změní, nahradí nebo zruší.

5. Povolení orgánu dozoru na základě čl. 
26 odst. 2 směrnice 95/46/ES zůstávají 
platná až do chvíle, kdy je orgán dozoru 
změní, nahradí nebo zruší.

Or. en

Pozměňovací návrh 790
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Orgán dozoru schvaluje v souladu s 
mechanismem jednotnosti stanoveným v 
článku 58 závazná podniková pravidla za 
předpokladu, že:

1. Jediný orgán dozoru povolí v souladu s 
mechanismem jednotnosti stanoveným v 
článku 58 a prostřednictvím jediného aktu 
schválení závazná podniková pravidla pro 
skupinu podniků. Tato pravidla umožní 
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vícestranné mezinárodní převádění mezi 
společnostmi uvnitř i vně Evropy za 
předpokladu, že:

Or. en

Pozměňovací návrh 791
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) jsou právně závazná, používá a 
prosazuje je každý člen v rámci správcovy 
nebo zpracovatelovy skupiny podniků a 
vztahují se i na zaměstnance;

a) jsou právně závazná, používá a 
prosazuje je každý člen v rámci správcovy 
nebo zpracovatelovy skupiny podniků a 
jejich externí subdodavatelé a vztahují se i 
na zaměstnance;

Or. en

Odůvodnění

V rámci služeb „cloud computingu“ poskytovatelé často využívají k plnění úkolu poskytování 
služby a údržby non-stop externí subdodavatele. Proto by tyto subdodavatele měl orgán 
dozoru uznávat v rámci závazných podnikových pravidel.

Pozměňovací návrh 792
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) výslovně přiznávají vynutitelná práva 
subjektům údajů;

b) výslovně přiznávají vynutitelná práva 
subjektům údajů a jsou pro ně 
transparentní;

Or. en
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Pozměňovací návrh 793
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) strukturu a kontaktní údaje skupiny 
podniků a jejích členů;

a) strukturu a kontaktní údaje skupiny 
podniků a jejích členů, jakož i jejich 
externích subdodavatelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 794
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) obecné zásady pro ochranu údajů, 
zejména účelové omezení, kvalitu údajů, 
právní základ pro zpracovávání a pro 
zpracovávání citlivých osobních údajů; 
opatření k zajištění bezpečnosti údajů a 
požadavky na další předávání organizacím, 
které touto politikou nejsou vázány;

d) obecné zásady pro ochranu údajů, 
zejména účelové omezení, minimalizaci 
údajů, omezenou dobu pro uchovávání 
údajů, kvalitu údajů, právní základ pro 
zpracovávání a pro zpracovávání citlivých 
osobních údajů; opatření k zajištění 
bezpečnosti údajů a požadavky na další 
předávání organizacím, které touto 
politikou nejsou vázány;

Or. en

Pozměňovací návrh 795
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 

3. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
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86 za účelem dalšího vymezení kritérií a 
požadavků na závazná podniková pravidla 
ve smyslu tohoto článku, zejména pokud 
jde o kritéria pro jejich schvalování, o 
uplatňování ustanovení odst. 2 písm. b), d), 
e) a f) na závazná podniková pravidla, k 
nimž se zpracovatelé hlásí, a o další 
požadavky potřebné k zajištění ochrany 
osobních údajů dotčených subjektů údajů.

86 za účelem dalšího vymezení kritérií a 
požadavků na závazná podniková pravidla 
ve smyslu tohoto článku, zejména pokud 
jde o kritéria pro jejich schvalování, včetně 
transparentnosti pro subjekty údajů, o 
uplatňování ustanovení odst. 2 písm. b), d), 
e) a f) na závazná podniková pravidla, k 
nimž se zpracovatelé hlásí, a o další 
požadavky potřebné k zajištění ochrany 
osobních údajů dotčených subjektů údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 796
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jestliže neexistuje rozhodnutí o 
přiměřenosti podle článku 41 nebo vhodné 
záruky podle článku 42, předání nebo řada 
předání osobních údajů do třetí země nebo 
mezinárodní organizaci se může uskutečnit 
pouze za podmínky, že:

1. Jestliže neexistuje rozhodnutí o 
přiměřenosti podle článku 41, nebo pokud 
Komise rozhodne, že daná třetí země nebo 
území či odvětví zpracovávání v dané třetí 
zemi nebo daná mezinárodní organizace 
nezaručuje přiměřenou úroveň ochrany 
podle čl. 41 odst. 5, nebo pokud neexistují 
vhodné záruky podle článku 42, předání 
nebo řada předání osobních údajů do třetí 
země nebo mezinárodní organizaci se může 
uskutečnit pouze za podmínky, že:

Or. en

Pozměňovací návrh 797
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) k předání dochází z rejstříku, který je na g) k předání dochází z rejstříku, který je na 
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základě práva Unie nebo členských států 
určen pro informování veřejnosti a je 
přístupný k nahlížení veřejnosti obecně 
nebo jakékoli osobě, která prokáže 
oprávněný zájem, pokud jsou v daném 
případě splněny právní předpisy Unie nebo 
členských států pro nahlížení, nebo

základě práva Unie nebo členských států 
určen pro informování veřejnosti a je 
přístupný k nahlížení veřejnosti obecně 
nebo jakékoli osobě, která prokáže 
oprávněný zájem, pokud jsou v daném 
případě splněny právní předpisy Unie nebo 
členských států pro nahlížení a správce 
nebo zpracovatel získal od orgánu dozoru 
předchozí povolení k předání nebo řadě 
předání podle článku 34;

Or. en

Pozměňovací návrh 798
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) předání je nezbytné pro účely 
oprávněných zájmů správce nebo 
zpracovatele, nelze je označit za časté 
nebo značného rozsahu a správce nebo 
zpracovatel posoudil všechny okolnosti 
daného předání údajů nebo dané řady 
předání údajů a na základě tohoto 
posouzení přijal v případě potřeby vhodné 
záruky pro ochranu osobních údajů.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 799
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) předání je nezbytné pro účely 
oprávněných zájmů správce nebo 
zpracovatele, nelze je označit za časté 

h) předání je nezbytné pro účely 
oprávněných zájmů správce nebo 
zpracovatele a správce nebo zpracovatel 
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nebo značného rozsahu a správce nebo 
zpracovatel posoudil všechny okolnosti 
daného předání údajů nebo dané řady 
předání údajů a na základě tohoto 
posouzení přijal v případě potřeby vhodné 
záruky pro ochranu osobních údajů.

posoudil všechny okolnosti daného předání 
údajů nebo dané řady předání údajů a na 
základě tohoto posouzení přijal v případě 
potřeby vhodné záruky pro ochranu 
osobních údajů.

Or. en

Odůvodnění

V éře „cloud computingu“ není možné stanovit, že předání údajů, které je „časté nebo 
značného rozsahu“, je kvalitativně odlišné od předání údajů malého rozsahu. Důležitým 
kritériem je, aby byly zavedeny přiměřené záruky.

Pozměňovací návrh 800
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Jestliže se zpracování zakládá na odst. 1 
písm. h), správce nebo zpracovatel zváží 
zvláště povahu údajů, účel a dobu trvání 
navrhovaného zpracování, jakož i situaci 
v zemi původu, v dané třetí zemi a v zemi 
konečného určení a v případě potřeby 
přijme vhodné záruky pro ochranu 
osobních údajů.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 801
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Ustanovení odst. 1 písm. b), c) a h) se 
nevztahují na činnosti prováděné orgány 

4. Ustanovení odst. 1 písm. b) a c) se 
nevztahují na činnosti prováděné orgány 
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veřejné moci při výkonu jejich úředních 
pravomocí.

veřejné moci při výkonu jejich úředních 
pravomocí.

Or. en

Pozměňovací návrh 802
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Veřejný zájem uvedený v odst. 1 písm. 
d) musí být uznáván právem Unie nebo 
právem členského státu, kterému správce 
podléhá.

5. Veřejný zájem uvedený v odst. 1 písm. 
d) musí být uznáván právem Unie nebo 
právem členského státu, kterému správce 
podléhá. Tato odchylka se použije pouze 
pro příležitostné převody. V každém 
případě je nutné provést pečlivé posouzení 
veškerých okolností převodu.

Or. en

Pozměňovací návrh 803
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Správce nebo zpracovatel zaznamená 
posouzení i přijaté vhodné záruky uvedené 
v odst. 1 písm. h) tohoto článku v 
dokumentaci zmíněné v článku 28 a o 
předání informuje orgán dozoru.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 804
Amelia Andersdotter
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Návrh nařízení
Článek 44 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 44a
Sdělování údajů nedovolené právem Unie
1. Žádný rozsudek soudního orgánu nebo 
rozhodnutí správního orgánu třetí země, 
které po správci nebo zpracovateli 
požadují zveřejnění osobních údajů, nelze 
uznat ani jakýmkoliv způsobem vymáhat, 
aniž by byla dotčena platná úmluva 
o vzájemné pomoci nebo mezinárodní 
smlouva mezi touto třetí zemí a Unií nebo 
členským státem.
2. Požaduje-li rozsudek soudního orgánu 
nebo rozhodnutí správního orgánu třetí 
země po správci nebo zpracovateli 
zveřejnění osobních údajů, informuje 
správce nebo zpracovatel či případně 
zástupce správce o této žádosti orgán 
dozoru, a to bez zbytečného odkladu, 
a musí od tohoto orgánu získat předchozí 
povolení k danému předání v souladu s čl. 
34 odst. 1 písm. d).
3. Orgán dozoru posoudí, zda je 
požadované předání v souladu s tímto 
nařízením, a zejména, zda je dané 
zveřejnění nezbytné a vyžadované 
zákonem v souladu s odst. 1 písm. d) a e) 
a čl. 44 odst. 5.
4. Orgán dozoru informuje o žádosti 
příslušný vnitrostátní orgán dozoru. 
Správce nebo zpracovatel uvědomí také 
subjekt údajů o žádosti a o povolení 
ze strany orgánu dozoru.
5. Komise může stanovit standardní 
formát oznámení pro orgán dozoru podle 
odstavce 2 a pro subjekt údajů podle 
odstavce 4 a postupy, které se k těmto 
oznámením vztahují. Tyto prováděcí akty 
se přijímají v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 87 odst. 2.
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Or. en

Odůvodnění

Znění tohoto pozměňovacího návrhu vychází ze zveřejněného návrhu na základě konzultací 
mezi jednotlivými útvary. Chrání před třetími zeměmi, které by své právní předpisy chtěly 
prosazovat mimo své území. Této ochrany je třeba, protože v některých zemích platí zákony, 
které nutí správce, aby zveřejňovali osobní údaje bez řádných ochranných opatření. Orgány 
třetích zemí mohou mít přístup k osobním údajům v držení evropských správců pouze 
prostřednictvím postupů pro vzájemnou právní pomoc.

Pozměňovací návrh 805
Paul Rübig

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát stanoví, že jeden 
nebo více orgánů veřejné moci ponese 
odpovědnost za sledování uplatňování 
tohoto nařízení a za přispívání k jeho 
jednotnému uplatňování v celé Unii, aby 
byla chráněna základní práva a svobody 
fyzických osob v souvislosti se 
zpracováváním jejich osobních údajů a 
usnadnil se volný pohyb osobních údajů v 
rámci Unie. Orgány dozoru budou za tímto 
účelem spolupracovat s Komisí a mezi 
sebou.

1. Každý členský stát stanoví, že jeden 
nebo více orgánů veřejné moci ponese 
odpovědnost za sledování uplatňování 
tohoto nařízení a za přispívání k jeho 
jednotnému uplatňování v celé Unii, aby 
byla chráněna základní práva a svobody 
fyzických a právnických osob v souvislosti 
se zpracováváním jejich osobních údajů a 
usnadnil se volný pohyb osobních údajů v 
rámci Unie. Orgány dozoru budou za tímto 
účelem spolupracovat s Komisí a mezi 
sebou.

Or. de

Pozměňovací návrh 806
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Každý členský stát zajistí, aby měl orgán 
dozoru své vlastní pracovníky, kteří budou
jmenováni vedoucím orgánu dozoru a 

6. Každý členský stát zajistí, aby měl orgán 
dozoru své vlastní pracovníky vybrané na 
základě zkušeností a dovedností 
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budou podléhat jeho řízení. požadovaných pro výkon jejich povinností, 
zejména v oblasti ochrany osobních 
údajů, kteří budou jmenováni vedoucím 
orgánu dozoru a budou podléhat jeho 
řízení.

Or. ro

Odůvodnění

Pracovníci orgánu dozoru musí být vybíráni na základě zkušeností a dovedností 
požadovaných pro výkon jejich povinností, zejména v oblasti ochrany osobních údajů.

Pozměňovací návrh 807
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy stanoví, že členové orgánu 
dozoru musí být jmenováni parlamentem,
nebo vládou daného členského státu.

1. Členské státy stanoví, že členové orgánu 
dozoru musí být jmenováni parlamentem 
daného členského státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 808
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Dochází-li ke zpracování osobních 
údajů v rámci činností některé provozovny 
správce nebo zpracovatele v Unii a 
správce nebo zpracovatel sídlí ve více 
členských státech, k dohledu nad 
zpracováními prováděnými daným 
správcem či zpracovatelem je ve všech 
členských státech příslušný orgán dozoru 
správcovy nebo zpracovatelovy hlavní 

2. Pokud se nařízení použije na základě čl. 
3 odst. 1, je příslušným orgánem dozoru 
orgán dozoru členského státu nebo území, 
kde se nachází hlavní provozovna správce 
nebo zpracovatele, na nějž se vztahuje toto 
nařízení. Spory by měly být rozhodovány 
v souladu s mechanismem jednotnosti 
stanoveným v článku 58, a to aniž by tím 
byla dotčena ostatní ustanovení kapitoly 



PE502.174v02-00 62/115 AM\923501CS.doc

CS

provozovny, aniž by tím byla dotčena 
ustanovení kapitoly VII tohoto nařízení.

VII tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 809
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pokud se nařízení použije na základě 
čl. 3 odst. 2, je příslušným orgánem 
dozoru orgán dozoru členského státu nebo 
území, kde správce určil zástupce v Unii 
podle článku 25.

Or. en

Pozměňovací návrh 810
Ivailo Kalfin

Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pokud se nařízení použije na několik 
správců nebo zpracovatelů v rámci jedné 
skupiny podniků na základě čl. 3 odst. 1 i 
2, je příslušným orgánem pouze jeden 
orgán dozoru a tento orgán bude stanoven 
v souladu s čl. 51 odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 811
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly
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Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Pokud se nařízení použije na několik 
správců nebo zpracovatelů v rámci jedné 
skupiny podniků na základě čl. 3 odst. 1 i 
2, je příslušným orgánem pouze jeden 
orgán dozoru a tento orgán bude stanoven 
v souladu s čl. 51 odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 812
Paul Rübig

Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) je konzultován orgány či subjekty 
členských států o právních a správních 
opatřeních, jež se týkají ochrany práv a 
svobod fyzických osob v souvislosti se 
zpracováváním osobních údajů;

f) je konzultován orgány či subjekty 
členských států o právních a správních 
opatřeních, jež se týkají ochrany práv a 
svobod fyzických a právnických osob v 
souvislosti se zpracováváním osobních 
údajů;

Or. de

Pozměňovací návrh 813
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 1 – písm. j a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ja) vytváří pokyny k používání 
vymáhacích pravomocí, které budou v 
případě potřeby koordinovány na úrovni 
Evropské rady pro ochranu údajů.
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Or. en

Pozměňovací návrh 814
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Je-li o to požádán, orgán dozoru 
poskytuje subjektu údajů poradenství při 
výkonu práv podle tohoto nařízení, a je-li 
záhodno, spolupracuje za tímto účelem s 
orgány dozoru v jiných členských státech.

3. Je-li o to požádán, příslušný orgán 
dozoru poskytuje subjektu údajů 
poradenství při výkonu práv podle tohoto 
nařízení, a je-li záhodno, spolupracuje za 
tímto účelem s orgány dozoru v jiných 
členských státech.

Or. en

Pozměňovací návrh 815
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý orgán dozoru má pravomoc: 1. Příslušný orgán dozoru má pravomoc:

Or. en

Pozměňovací návrh 816
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každý orgán dozoru má vyšetřovací 
pravomoci, jež ho opravňují k tomu, aby 
od správce nebo zpracovatele získal:

Příslušný orgán dozoru má vyšetřovací 
pravomoci, jež ho opravňují k tomu, aby 
od správce nebo zpracovatele získal:
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Or. en

Pozměňovací návrh 817
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Každý orgán dozoru má pravomoc 
upozorňovat na porušení tohoto nařízení 
soudní orgány a účastnit se soudního 
řízení, zejména podle čl. 74 odst. 4 a čl. 75 
odst. 2.

3. Příslušný orgán dozoru má pravomoc 
upozorňovat na porušení tohoto nařízení 
soudní orgány a účastnit se soudního 
řízení, zejména podle čl. 74 odst. 4 a čl. 75 
odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 818
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Každý orgán dozoru má pravomoc 
postihovat správní přestupky, zejména 
správní přestupky uvedené v čl. 79 odst. 4, 
5 a 6.

4. Příslušný orgán dozoru má pravomoc 
postihovat správní přestupky, zejména 
správní přestupky uvedené v čl. 79 odst. 4, 
5 a 6.

Or. en

Pozměňovací návrh 819
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Orgány dozoru si vzájemně poskytují 1. Orgány dozoru si vzájemně poskytují 
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relevantní informace a pomoc v zájmu 
jednotného provádění a uplatňování tohoto 
nařízení, přičemž zavedou opatření pro 
účinnou spolupráci mezi sebou. Vzájemná 
spolupráce zahrnuje zejména žádosti o 
informace a opatření související s 
dohledem, např. žádosti o předchozí 
povolení a konzultace, inspekce a pohotové 
informování o otevírání případů a o 
následném vývoji, pokud je 
pravděpodobné, že zpracováním budou 
dotčeny subjekty údajů v několika 
členských státech.

relevantní informace a pomoc v zájmu 
jednotného provádění a uplatňování tohoto 
nařízení, přičemž zavedou opatření pro 
účinnou spolupráci mezi sebou. Vzájemná 
spolupráce zahrnuje zejména žádosti o 
informace a opatření související s 
dohledem, např. žádosti o předchozí 
povolení a konzultace, inspekce a pohotové 
informování o otevírání případů a o 
následném vývoji, pokud je 
pravděpodobné, že subjekty údajů v 
několika členských státech vyvolají právní 
účinky na úkor subjektů údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 820
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Každý orgán dozoru přijme všechna 
příslušná opatření, která jsou požadována 
jakožto odpověď na žádost jiného orgánu 
dozoru, a to bez odkladu a nejpozději do 
jednoho měsíce od přijetí předmětné 
žádosti. Mezi těmito opatřeními mohou být 
zejména předávání relevantních informací 
o průběhu vyšetřování nebo donucovací 
opatření k ukončení nebo zákazu 
zpracovávání, které je v rozporu s tímto 
nařízením.

2. Každý orgán dozoru přijme všechna 
příslušná opatření, která jsou požadována 
jakožto odpověď na žádost jiného orgánu 
dozoru, a to bez odkladu a nejpozději do 
jednoho měsíce od přijetí předmětné 
žádosti. Mezi těmito opatřeními mohou být 
zejména předávání relevantních informací 
o průběhu vyšetřování nebo donucovací 
opatření k ukončení nebo zákazu 
zpracovávání, které se ukázalo být v 
rozporu s tímto nařízením.

Or. en

Pozměňovací návrh 821
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 56 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V případech, kdy je pravděpodobné, že 
zpracováním budou dotčeny subjekty údajů 
v několika členských státech, má právo 
účastnit se společných investigativních 
úkolů či společných operací orgán dozoru 
každého z předmětných členských států. 
Příslušný orgán dozoru vyzve orgán dozoru 
každého z předmětných členských států k 
účasti na konkrétním investigativním úkolu 
nebo společné operaci a bez odkladu 
odpoví na žádost, ve které některý orgán 
dozoru projeví o účast na operacích zájem.

2. V případech, kdy je pravděpodobné, že 
zpracováním budou dotčeny subjekty údajů 
v několika členských státech, účastní se 
společných investigativních úkolů či 
společných operací orgán dozoru každého 
z předmětných členských států. Příslušný 
orgán dozoru vyzve orgán dozoru každého 
z předmětných členských států k účasti na 
konkrétním investigativním úkolu nebo 
společné operaci a bez odkladu odpoví na 
žádost, ve které některý orgán dozoru 
projeví o účast na operacích zájem.

Or. en

Odůvodnění

Zpřísnění povinnosti orgánů pro ochranu údajů spolupracovat se svými partnery v 
přeshraničních případech může pomoci zajistit, že menší orgány pro ochranu údajů nebudou 
nepřiměřeně zatěžovány případy, kdy do jejich působnosti spadají velké společnosti. Kromě 
toho by bylo přínosem k předcházení nebezpečí spekulativního výběru jurisdikce (forum 
shopping), pokud jde o uplatňování nových norem pro ochranu údajů, tzn. volbu místa 
usazení s cílem spadat do působnosti orgánu pro ochranu údajů, který nemá kapacitu provést 
rozsáhlá šetření vlastními silami.

Pozměňovací návrh 822
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Návrh nařízení
Čl. 58 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Dříve než některý orgán dozoru přijme 
opatření uvedené v odstavci 2, předloží 
návrh tohoto opatření Evropské radě pro 
ochranu údajů a Komisi.

1. Dříve než příslušný orgán dozoru přijme 
opatření uvedené v odstavci 2, předloží 
návrh tohoto opatření Evropské radě pro 
ochranu údajů a Komisi.

Or. en
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Pozměňovací návrh 823
Ivailo Kalfin

Návrh nařízení
Čl. 58 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Dříve než některý orgán dozoru přijme 
opatření uvedené v odstavci 2, předloží 
návrh tohoto opatření Evropské radě pro 
ochranu údajů a Komisi.

1. Dříve než příslušný orgán přijme 
opatření uvedené v odstavci 2, předloží 
návrh tohoto opatření Evropské radě pro 
ochranu údajů a Komisi.

Or. en

Pozměňovací návrh 824
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Čl. 58 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) souvisejí s nabídkou zboží či služeb 
subjektům údajů v několika členských 
státech nebo se sledováním jejich chování
nebo

a) souvisejí s nabídkou zboží či služeb 
subjektům údajů v několika členských 
státech, pokud správce nebo zpracovatel ze 
země mimo EHP nestanoví zástupce na 
území EHP nebo

Or. en

Odůvodnění

To by mělo motivovat společnosti ze zemí mimo EU stanovit zástupce na území EU. Neměla 
by existovat diskriminace vůči společnostem ze zemí mimo EU, které jsou usazeny v EU.

Pozměňovací návrh 825
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Čl. 58 – odst. 2 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) mohou podstatně ovlivnit volný pohyb 
osobních údajů v rámci Unie nebo

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 826
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Čl. 58 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) mají za cíl přijmout seznam zpracování 
podléhajících předchozí konzultaci podle 
čl. 34 odst. 5 nebo

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrhy k článku 34 o předchozí konzultaci – požadavek na vytváření 
seznamů a jejich podrobení mechanismu jednotnosti je nepřiměřeně byrokratický a 
neprospívá inovaci.

Pozměňovací návrh 827
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Čl. 58 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) mají za cíl přijmout seznam zpracování 
podléhajících předchozí konzultaci podle 
čl. 34 odst. 5 nebo

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 828
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Čl. 58 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) mají za cíl stanovit standardní doložky 
o ochraně údajů podle čl. 42 odst. 2 písm. 
c) nebo

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 829
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Čl. 58 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) mají za cíl schválit smluvní doložky 
podle čl. 42 odst. 2 písm. d) nebo

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 830
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Čl. 58 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) mají za cíl schválit závazná podniková 
pravidla ve smyslu článku 43.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Orgány pro ochranu údajů by měly mít v rámci přímého účinku nařízení pravomoc k 
vypracování závazných podnikových pravidel, aniž by je musely podrobit mechanismu 
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jednotnosti.

Pozměňovací návrh 831
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 58 – odst. 2 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) umožňují zpracování pro výzkumné 
účely v souladu s čl. 81 odst. 3 nebo čl. 83 
odst. 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 832
Ivailo Kalfin

Návrh nařízení
Čl. 58 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Kterýkoli orgán dozoru nebo Evropská 
rada pro ochranu údajů může požádat, aby 
se jakákoli záležitost řešila pomocí 
mechanismu jednotnosti, zejména pokud 
některý orgán dozoru nepředloží návrh 
opatření uvedeného v odstavci 2 nebo 
neplní povinnosti související s vzájemnou 
pomocí v souladu s článkem 55 nebo se 
společnými operacemi v souladu s článkem 
56.

3. Kterýkoli orgán dozoru nebo Evropská 
rada pro ochranu údajů může požádat, aby 
se jakákoli záležitost řešila pomocí 
mechanismu jednotnosti, zejména pokud
příslušný orgán nepředloží návrh opatření 
uvedeného v odstavci 2 nebo neplní 
povinnosti související s vzájemnou pomocí 
v souladu s článkem 55 nebo se 
společnými operacemi v souladu s článkem 
56.

Or. en

Pozměňovací návrh 833
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 58 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. V zájmu zajištění správného a 
jednotného uplatňování tohoto nařízení 
může Komise požádat, aby se pomocí 
mechanismu jednotnosti řešily veškeré 
záležitosti.

4. V zájmu zajištění správného a 
jednotného uplatňování tohoto nařízení 
Komise z vlastní iniciativy může a na 
žádost zúčastněné strany je povinna 
požádat, aby se pomocí mechanismu 
jednotnosti řešily veškeré záležitosti.

Or. en

Odůvodnění

Existuje-li nesoulad týkající se uplatňování nařízení, který ohrožuje harmonizované provádění 
a má dopad na konkrétní zúčastněné strany, měly by mít zúčastněné strany právo, aby se na 
jejich záležitosti uplatnil mechanismus jednotnosti.

Pozměňovací návrh 834
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 58 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Předseda Evropské rady pro ochranu 
údajů bez prodlení, elektronicky a za 
použití standardního formátu sděluje 
členům Evropské rady pro ochranu údajů a 
Komisi veškeré relevantní informace, které 
mu byly oznámeny. Je-li to nutné, 
poskytuje předseda Evropské rady pro 
ochranu údajů relevantní informace v 
překladech.

6. Předseda Evropské rady pro ochranu 
údajů bez zbytečného odkladu, 
elektronicky a za použití standardního 
formátu sděluje členům Evropské rady pro 
ochranu údajů a Komisi veškeré relevantní 
informace, které mu byly oznámeny. Je-li 
to nutné, poskytuje předseda Evropské 
rady pro ochranu údajů relevantní 
informace v překladech.

Or. en

Pozměňovací návrh 835
Alejo Vidal-Quadras

Návrh nařízení
Čl. 58 – odst. 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Předseda Evropské rady pro ochranu 
údajů bez prodlení, elektronicky a za 
použití standardního formátu sděluje 
členům Evropské rady pro ochranu údajů a 
Komisi veškeré relevantní informace, které 
mu byly oznámeny. Je-li to nutné, 
poskytuje předseda Evropské rady pro 
ochranu údajů relevantní informace v 
překladech.

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 836
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 58 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Evropská rada pro ochranu údajů vydává 
k dané záležitosti stanovisko, pokud tak 
rozhodne prostou většinou svých členů 
nebo pokud ji o to do týdne od poskytnutí 
relevantních informací podle odstavce 5 
požádá kterýkoli orgán dozoru nebo 
Komise. Stanovisko se přijímá do jednoho 
měsíce prostou většinou členů Evropské 
rady pro ochranu údajů. Předseda Evropské 
rady pro ochranu údajů oznamuje 
stanovisko bez zbytečného odkladu orgánu 
dozoru uvedenému v odstavci 1 nebo 3, 
Komisi a příslušnému orgánu dozoru podle 
článku 51 a stanovisko zveřejňuje.

7. Evropská rada pro ochranu údajů vydává 
k dané záležitosti stanovisko, pokud tak 
rozhodne prostou většinou svých členů 
nebo pokud ji o to do týdne od poskytnutí 
relevantních informací podle odstavce 5 
požádá kterýkoli orgán dozoru nebo 
Komise. Stanovisko se přijímá do dvou 
měsíců prostou většinou členů Evropské 
rady pro ochranu údajů. Předseda Evropské 
rady pro ochranu údajů oznamuje 
stanovisko bez zbytečného odkladu orgánu 
dozoru uvedenému v odstavci 1 nebo 3, 
Komisi a příslušnému orgánu dozoru podle 
článku 51 a stanovisko zveřejňuje.

Or. en

Pozměňovací návrh 837
Jens Rohde
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Návrh nařízení
Čl. 58 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Orgán dozoru uvedený v odstavci 1 a 
příslušný orgán dozoru podle článku 51
vezmou stanovisko Evropské rady pro 
ochranu údajů v úvahu a do dvou týdnů od 
jeho oznámení předsedou Evropské rady 
pro ochranu údajů vyrozumí elektronickou 
cestou a za použití standardního formátu 
předsedu Evropské rady pro ochranu údajů 
a Komisi, zda svůj návrh opatření 
zachovávají nebo jej mění, přičemž v 
druhém případě Evropské radě pro ochranu 
údajů a Komisi sdělují i pozměněný návrh 
opatření.

8. Příslušný orgán dozoru uvedený v 
odstavci 1 vezme stanovisko Evropské rady
pro ochranu údajů v úvahu a do dvou týdnů 
od jeho oznámení předsedou Evropské 
rady pro ochranu údajů vyrozumí 
elektronickou cestou a za použití 
standardního formátu předsedu Evropské 
rady pro ochranu údajů a Komisi, zda svůj 
návrh opatření zachovávají nebo jej mění, 
přičemž v druhém případě Evropské radě 
pro ochranu údajů a Komisi sdělují i 
pozměněný návrh opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 838
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Článek 59

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 59 vypouští se
Stanovisko Komise
1. Do deseti týdnů po předložení záležitosti 
podle článku 58 nebo nejpozději do šesti 
týdnů v případech podle článku 61 může 
Komise přijmout k záležitostem 
předloženým podle článků 58 nebo 61 
stanovisko, aby zajistila správné a 
jednotné uplatňování tohoto nařízení.
2. Pokud Komise přijme stanovisko v 
souladu s odstavcem 1, daný orgán dozoru 
jej maximálně zohlední a Komisi a 
Evropské radě pro ochranu údajů 
následně sdělí, zda svůj návrh opatření 
hodlá zachovat nebo jej změnit.
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3. Ve lhůtě uvedené v odstavci 1 nesmí 
orgán dozoru návrh opatření přijmout.
4. Jestliže se orgán dozoru nehodlá 
stanoviskem Komise řídit, informuje o 
tom ve lhůtě uvedené v odstavci 1 Komisi 
a Evropskou radu pro ochranu údajů a 
svůj postoj zdůvodní. Návrh opatření v 
tomto případě nesmí být schválen během 
jednoho dalšího měsíce.

Or. en

Pozměňovací návrh 839
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 59 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud Komise přijme stanovisko v 
souladu s odstavcem 1, daný orgán dozoru 
jej maximálně zohlední a Komisi a 
Evropské radě pro ochranu údajů následně 
sdělí, zda svůj návrh opatření hodlá 
zachovat nebo jej změnit.

2. Pokud Komise přijme stanovisko v 
souladu s odstavcem 1, daný orgán dozoru 
jej zohlední a Komisi a Evropské radě pro 
ochranu údajů následně sdělí, zda svůj 
návrh opatření hodlá zachovat nebo jej 
změnit.

Or. en

Pozměňovací návrh 840
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Článek 60

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 60 vypouští se
Odklad návrhu opatření
1. Pokud má Komise vážné pochybnosti o 
tom, zda by návrh opatření zajišťoval 
správné uplatňování tohoto nařízení, nebo 
o tom, zda by bez něho docházelo k 
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nejednotnému uplatňování, může do 
jednoho měsíce od oznámení uvedeného v 
čl. 59 odst. 4 přijmout odůvodněné 
rozhodnutí, kterým bude od orgánu 
dozoru vyžadovat, aby přijetí daného 
opatření odložil s přihlédnutím ke 
stanovisku vydanému Evropskou radou 
pro ochranu údajů podle čl. 58 odst. 7 
nebo čl. 61 odst. 2, pokud je to zjevně 
zapotřebí k:
a) sladění odlišných postojů orgánu 
dozoru a Evropské rady pro ochranu 
údajů, pokud se to stále zdá být možné,
nebo
b) přijetí opatření podle čl. 62 odst. 1 
písm. a).
2. Komise stanoví dobu trvání tohoto 
odkladu, která nepřesáhne 12 měsíců.
3. Během období uvedeného v odstavci 2 
nesmí orgán dozoru návrh opatření 
přijmout.

Or. en

Pozměňovací návrh 841
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Čl. 61 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za výjimečných okolností, kdy se orgán 
dozoru domnívá, že je třeba naléhavě 
jednat, aby byly ochráněny zájmy subjektů 
údajů, zejména pokud hrozí, že změna 
stávajícího stavu by mohla značně ztížit 
výkon některého z práv určitého subjektu 
údajů, nebo aby se předešlo významnému 
poškozování, nebo že je třeba naléhavě 
jednat z jiných důvodů, může se orgán 
dozoru odchýlit od postupu uvedeného v 
článku 58 a může okamžitě přijmout 
dočasná opatření se stanovenou dobou 

1. Za výjimečných okolností, kdy se orgán 
dozoru domnívá, že je třeba naléhavě 
jednat, aby byly ochráněny zájmy subjektů 
údajů v rámci jejich území, pokud hrozí, že 
změna stávajícího stavu by mohla značně 
ztížit výkon některého z práv určitého 
subjektu údajů, nebo aby se předešlo 
významnému poškozování v důsledku 
jednoznačného porušení nebo 
neodůvodněného nekonání příslušného 
orgánu dozoru, může se orgán dozoru 
odchýlit od postupu uvedeného v článku 58 
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platnosti. Předmětná opatření oznámí orgán 
dozoru bez prodlení a s uvedením všech 
důvodů Evropské radě pro ochranu údajů a 
Komisi.

a může okamžitě přijmout dočasná opatření 
se stanovenou dobou platnosti. Předmětná 
opatření oznámí orgán dozoru bez prodlení 
a s uvedením všech důvodů příslušnému 
orgánu pro ochranu údajů, Evropské radě 
pro ochranu údajů, Komisi a správci či 
zpracovateli.

Or. en

Pozměňovací návrh 842
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 61 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za výjimečných okolností, kdy se orgán 
dozoru domnívá, že je třeba naléhavě 
jednat, aby byly ochráněny zájmy subjektů 
údajů, zejména pokud hrozí, že změna 
stávajícího stavu by mohla značně ztížit 
výkon některého z práv určitého subjektu 
údajů, nebo aby se předešlo významnému 
poškozování, nebo že je třeba naléhavě 
jednat z jiných důvodů, může se orgán 
dozoru odchýlit od postupu uvedeného v 
článku 58 a může okamžitě přijmout 
dočasná opatření se stanovenou dobou 
platnosti. Předmětná opatření oznámí orgán 
dozoru bez prodlení a s uvedením všech 
důvodů Evropské radě pro ochranu údajů a 
Komisi.

1. Za výjimečných okolností, kdy se orgán 
dozoru domnívá, že je třeba naléhavě 
jednat, aby byly ochráněny zájmy subjektů 
údajů, zejména pokud hrozí, že změna 
stávajícího stavu by mohla značně ztížit 
výkon některého z práv určitého subjektu 
údajů, nebo aby se předešlo významnému 
poškozování, může se orgán dozoru 
odchýlit od postupu uvedeného v článku 58 
a může okamžitě přijmout dočasná opatření 
se stanovenou dobou platnosti. Předmětná 
opatření oznámí orgán dozoru bez prodlení 
a s uvedením všech důvodů příslušnému 
orgánu dozoru, Evropské radě pro ochranu 
údajů a Komisi.

Or. en

Pozměňovací návrh 843
Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 61 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud orgán dozoru přijme opatření 
podle odstavce 1 a domnívá se, že je třeba 
naléhavě přijmout konečná opatření, 
může požádat Evropskou radu pro ochranu 
údajů o urgentní stanovisko, přičemž svou 
žádost o takové stanovisko zdůvodní a 
zdůvodní také naléhavost konečných 
opatření.

2. Pokud orgán dozoru přijme opatření 
podle odstavce 1, požádá Evropskou radu 
pro ochranu údajů o urgentní stanovisko, 
přičemž svou žádost zdůvodní a zdůvodní 
také naléhavost konečných opatření.

Or.  en

Pozměňovací návrh 844
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 62 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) rozhodnutí o správném uplatňování 
tohoto nařízení v souladu s jeho cíli a 
požadavky ve vztahu k záležitostem 
oznámeným orgány dozoru podle článků 
58 nebo 61, pokud jde o záležitost, u níž 
bylo přijato odůvodněné rozhodnutí podle 
čl. 60 odst. 1, nebo o záležitost, u níž 
orgán dozoru nepředloží návrh opatření a 
u níž orgán dozoru naznačil, že se 
nehodlá řídit stanoviskem Komise 
přijatým podle článku 59;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 845
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 66 – odst. 1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Evropská rada pro ochranu údajů 
zajišťuje jednotné uplatňování tohoto 
nařízení. Za tímto účelem Evropská rada 
pro ochranu údajů ze své vlastní iniciativy 
nebo na žádost Komise zejména:

1. Evropská rada pro ochranu údajů 
zajišťuje jednotné uplatňování tohoto 
nařízení. Za tímto účelem Evropská rada 
pro ochranu údajů ze své vlastní iniciativy 
nebo na žádost Komise či jiných 
zúčastněných stran zejména:

Or. en

Pozměňovací návrh 846
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 66 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) poskytuje poradenství Komisi ve 
veškerých záležitostech souvisejících s 
ochranou osobních údajů v Unii včetně 
jakýchkoli navrhovaných změn tohoto 
nařízení;

a) poskytuje poradenství evropským 
orgánům ve veškerých záležitostech 
souvisejících s ochranou osobních údajů v 
Unii včetně jakýchkoli navrhovaných změn 
tohoto nařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 847
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 66 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) prošetřuje ze své vlastní iniciativy nebo 
na žádost jednoho ze svých členů nebo na 
žádost Komise veškeré otázky týkající se 
uplatňování tohoto nařízení a pro orgány 
dozoru vydává pokyny, doporučení a 
osvědčené postupy, aby podporovala 
jednotné uplatňování tohoto nařízení;

b) prošetřuje ze své vlastní iniciativy nebo 
na žádost jednoho ze svých členů, Komise
nebo jiných zúčastněných stran veškeré 
otázky týkající se uplatňování tohoto 
nařízení a pro orgány dozoru vydává 
pokyny, doporučení a osvědčené postupy, 
aby podporovala jednotné uplatňování 
tohoto nařízení;
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Or. en

Pozměňovací návrh 848
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 66 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) podporuje spolupráci a účinnou dvou- a 
vícestrannou výměnu informací a postupů 
mezi orgány dozoru;

e) podporuje spolupráci a účinnou dvou- a 
vícestrannou výměnu informací a postupů 
mezi orgány dozoru i koordinaci 
společných operací a jiných společných 
činností, jestliže tak rozhodne na základě 
žádosti jednoho nebo několika orgánů 
dozoru;

Or. en

Odůvodnění

Článek 49 písm. d) stanoví pouze čtyřletou minimální délku funkčního období členů 
vnitrostátních orgánů dozoru. Je proto nepravděpodobné, že by všechny členské státy přijaly 
délku funkčního období pět let či více, a tudíž stanovení funkčního období přesahujícího délku 
na vnitrostátní úrovni by snižovalo pravděpodobnost, že členové zůstanou ve funkci až do 
řádného skončení funkčního období. Podobně by mělo být vyjasněno, že funkční období u 
Evropské rady pro ochranu údajů budou uzpůsobena její funkci na vnitrostátní úrovni.

Pozměňovací návrh 849
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Návrh nařízení
Čl. 66 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Evropská rada pro ochranu údajů 
v případě potřeby konzultuje v rámci 
plnění úkolů uvedených v článku 66 
zúčastněné strany a poskytne jim možnost 
se v přiměřené lhůtě vyjádřit. Evropská 
rada pro ochranu údajů výsledky postupu 
konzultace veřejně zpřístupní, aniž je tím 
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dotčen článek 72.

Or. en

Odůvodnění

Dříve než rada přijme stanovisko či zprávu, měla by konzultovat zúčastněné strany a dát jim 
možnost vyjádřit se v přiměřené lhůtě, jako je to možné v jiných oblastech regulace.

Pozměňovací návrh 850
Paul Rübig

Návrh nařízení
Čl. 67 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropská rada pro ochranu údajů 
pravidelně a včas informuje Komisi o 
výsledcích své činnosti. Vypracovává 
každoroční zprávu o situaci, pokud jde o 
ochranu fyzických osob v souvislosti se 
zpracováváním osobních údajů v Unii a ve 
třetích zemích.

Evropská rada pro ochranu údajů 
pravidelně a včas informuje Komisi o 
výsledcích své činnosti. Vypracovává 
každoroční zprávu o situaci, pokud jde o 
ochranu fyzických a právnických osob v 
souvislosti se zpracováváním osobních 
údajů v Unii a ve třetích zemích.

Or. de

Pozměňovací návrh 851
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 69 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Funkční období předsedy 
a místopředsedů trvá pět let a lze jej 
prodloužit.

2. Funkční období předsedy 
a místopředsedů trvá pět let a lze jej 
prodloužit. Jejich jmenování lze zrušit 
rozhodnutím Evropského parlamentu 
přijatým dvoutřetinovou většinou 
odevzdaných hlasů, které představují 
většinu všech jeho členů.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 852
Paul Rübig

Návrh nařízení
Čl. 73 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Veškeré subjekty, organizace nebo 
sdružení, jejichž cílem je chránit práva a 
zájmy subjektů údajů v souvislosti s 
ochranou jejich osobních údajů a jež byly 
řádně zřízeny v souladu s právem 
některého členského státu, mají právo 
vznést jménem jednoho či více subjektů 
údajů z okruhu jejich členů stížnost k 
orgánu dozoru v kterémkoli z členských 
států, jestliže se domnívají, že zpracováním 
osobních údajů byla narušena práva 
subjektu údajů podle tohoto nařízení, a 
pokud jejich finanční zajištění činí 
nejméně 80 000 EUR a mají 
reprezentativní členství s odpovídající 
zastupitelskou strukturou.

Or. de

Odůvodnění

Minimální finanční zajištění a reprezentativní členská struktura jsou nezbytné k zaručení 
toho, aby hromadné žaloby nebyly zneužívány s cílem vyhnout se zakládání sdružení pouze k 
tomuto účelu, a také pro zajištění minimálního krytí pro náklady na právní zástupce a soudní 
poplatky.

Pozměňovací návrh 853
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 73 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud se kterýkoli subjekt, organizace 
nebo sdružení uvedené v odstavci 2 

3. Pokud se kterýkoli subjekt, organizace 
nebo sdružení uvedené v odstavci 2 
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domnívá, že došlo k narušení bezpečnosti 
osobních údajů, má právo vznést stížnost k 
orgánu dozoru v kterémkoli členském státě 
nezávisle na stížnosti subjektu údajů.

domnívá, že došlo k narušení bezpečnosti 
osobních údajů, nebo pokud má za to, že 
správce porušil své povinnosti podle 
článku 23, má právo vznést stížnost k 
orgánu dozoru v kterémkoli členském státě 
nezávisle na stížnosti subjektu údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 854
Paul Rübig

Návrh nařízení
Čl. 75 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aniž by tím byl dotčen jakýkoli 
dostupný správní opravný prostředek 
včetně práva na podání stížnosti orgánu 
dozoru podle článku 73, každá fyzická 
osoba má právo na soudní opravný 
prostředek, jestliže se domnívá, že 
zpracováním jejích osobních údajů při 
nedodržení tohoto nařízení byla porušena 
její práva podle tohoto nařízení.

1. Aniž by tím byl dotčen jakýkoli 
dostupný správní opravný prostředek 
včetně práva na podání stížnosti orgánu 
dozoru podle článku 73, každá fyzická a 
právnická osoba má právo na soudní 
opravný prostředek, jestliže se domnívá, že 
zpracováním jejích osobních údajů při 
nedodržení tohoto nařízení byla porušena 
její práva podle tohoto nařízení.

Or. de

Pozměňovací návrh 855
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 75 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Řízení proti správci nebo zpracovateli se 
zahajují u soudů toho členského státu, v 
němž má daný správce nebo zpracovatel 
provozovnu. Řízení se může popřípadě 
zahájit i u soudů členského státu, kde má 
subjekt údajů obvyklé bydliště, s výjimkou 
případů, kdy je správce orgánem veřejné 

2. Řízení proti správci nebo zpracovateli se 
zahajují u soudů toho členského státu, v 
němž má daný správce nebo zpracovatel 
provozovnu. Řízení se může popřípadě 
zahájit i u soudů členského státu, kde má 
subjekt údajů obvyklé bydliště, s výjimkou 
případů, kdy je správce orgánem veřejné 
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moci a jedná v rámci výkonu veřejné moci. moci a jedná v rámci výkonu veřejné moci. 
Tato odchylka se nevztahuje na orgán 
veřejné moci třetí země.

Or. en

Pozměňovací návrh 856
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 75 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Řízení proti správci nebo zpracovateli se 
zahajují u soudů toho členského státu, v 
němž má daný správce nebo zpracovatel 
provozovnu. Řízení se může popřípadě 
zahájit i u soudů členského státu, kde má 
subjekt údajů obvyklé bydliště, s výjimkou 
případů, kdy je správce orgánem veřejné 
moci a jedná v rámci výkonu veřejné moci.

2. Řízení proti správci nebo zpracovateli se 
zahajují buď u soudů toho členského státu, 
v němž má daný správce nebo zpracovatel 
provozovnu, nebo u soudů členského státu, 
kde má subjekt údajů obvyklé bydliště, s 
výjimkou případů, kdy je správce orgánem 
veřejné moci členského státu a jedná v 
rámci výkonu veřejné moci.

Or. en

Pozměňovací návrh 857
Bernd Lange

Návrh nařízení
Čl. 76 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Veškeré subjekty, organizace nebo 
sdružení uvedené v čl. 73 odst. 2 mají 
právo na výkon práv podle článků 74 a 75
jménem jednoho či více subjektů údajů.

1. Veškeré subjekty, organizace nebo 
sdružení uvedené v čl. 73 odst. 2 mají 
právo na výkon práv podle článku 74 
jménem jednoho či více subjektů údajů. 
Nároky podle článku 77 nejsou oprávněny 
uplatňovat subjekty, organizace či 
sdružení ve smyslu čl. 73 odst. 2.

Or. en
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Pozměňovací návrh 858
Paul Rübig

Návrh nařízení
Čl. 76 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Veškeré subjekty, organizace nebo 
sdružení uvedené v čl. 73 odst. 2 mají 
právo na výkon práv podle článků 74 a 75 
jménem jednoho či více subjektů údajů.

1. Veškeré subjekty, organizace nebo 
sdružení uvedené v čl. 73 odst. 2 mají 
právo na výkon práv podle článků 74 a 75 
jménem jednoho či více subjektů údajů 
z řad jejich členů.

Or. de

Odůvodnění

Minimální finanční zajištění a reprezentativní členská struktura jsou nezbytné k zaručení 
toho, aby hromadné žaloby nebyly zneužívány s cílem vyhnout se zakládání sdružení pouze k 
tomuto účelu, a také pro zajištění minimálního krytí pro náklady na právní zástupce a soudní 
poplatky.

Pozměňovací návrh 859
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 76 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Veškeré subjekty, organizace nebo 
sdružení uvedené v čl. 73 odst. 2 mají 
právo na výkon práv podle článků 74 a 75 
jménem jednoho či více subjektů údajů.

1. Veškeré subjekty, organizace nebo 
sdružení uvedené v čl. 73 odst. 2 mají 
právo na výkon práv podle článků 74, 75 a 
77 jménem jednoho či více subjektů údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 860
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 77 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Kdokoli, kdo byl poškozen následkem 
protiprávního zpracování nebo jednání 
neslučitelného s tímto nařízením, má právo 
být správcem nebo zpracovatelem 
odškodněn za způsobenou škodu.

1. Kdokoli, kdo byl poškozen následkem 
protiprávního zpracování nebo jednání 
neslučitelného s tímto nařízením, má právo 
být správcem nebo zpracovatelem 
odškodněn za způsobenou škodu; tato 
škoda může být hmotná nebo nehmotná, 
jako je tomu například v případě 
rozrušení nebo časové ztráty.

Or. en

Pozměňovací návrh 861
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Návrh nařízení
Čl. 77 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Kdokoli, kdo byl poškozen následkem 
protiprávního zpracování nebo jednání 
neslučitelného s tímto nařízením, má právo 
být správcem nebo zpracovatelem
odškodněn za způsobenou škodu.

1. Kdokoli, kdo byl poškozen následkem 
protiprávního zpracování nebo jednání 
neslučitelného s tímto nařízením, má právo 
být správcem odškodněn za způsobenou 
škodu.

Or. en

Odůvodnění

Odpovědnost by měla být ponechána na správci údajů, jako je tomu v současné době v 
případě směrnice. Správce je subjektem, který má přímý vztah se subjektem údajů a je vůči 
subjektu údajů odpovědným subjektem. Správce a zpracovatel obvykle zakládají vzájemný 
odpovědnostní vztah prostřednictvím smluvních ujednání pro případ, kdy zpracovatel nekoná
tak, jak požaduje správce údajů.

Pozměňovací návrh 862
Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Čl. 77 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Kdokoli, kdo byl poškozen následkem 
protiprávního zpracování nebo jednání 
neslučitelného s tímto nařízením, má právo 
být správcem nebo zpracovatelem
odškodněn za způsobenou škodu.

1. Kdokoli, kdo byl poškozen následkem 
protiprávního zpracování nebo jednání 
neslučitelného s tímto nařízením, má právo 
být správcem odškodněn za způsobenou 
škodu.

Or. en

Pozměňovací návrh 863
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 77 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Je-li do daného zpracování zapojen více 
než jeden správce nebo zpracovatel, za 
celkovou výši škod nese společnou a 
nerozdílnou odpovědnost každý z nich.

2. Je-li do daného zpracování zapojen více 
než jeden správce nebo zpracovatel, za 
celkovou výši škod nese společnou a 
nerozdílnou odpovědnost každý z nich. V 
případě skupiny podniků nese celá 
skupina odpovědnost jako jeden
hospodářský subjekt.

Or. en

Pozměňovací návrh 864
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Návrh nařízení
Čl. 77 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Je-li do daného zpracování zapojen více 
než jeden správce nebo zpracovatel, za 
celkovou výši škod nese společnou a 
nerozdílnou odpovědnost každý z nich.

2. Je-li do daného zpracování zapojen více 
než jeden správce, za celkovou výši škod 
nese společnou a nerozdílnou odpovědnost 
každý z nich, a to v rozsahu, v jakém 
odpovědnost každého ze společných 
správců nebyla určena v právním 
ujednání podle článku 24.
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Or. en

Odůvodnění

Společní správci by měli mít možnost smluvně vymezit svou odpovědnost, a zohlednit tak své 
konkrétní úlohy a přímé či nepřímé vztahy se subjekty údajů. Společná a nerozdílná 
odpovědnost by se na společné správce vztahovala pouze tehdy, pokud své odpovědnosti a 
závazky nestanovili v právním ujednání podle článku 24.

Pozměňovací návrh 865
Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Čl. 77 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Je-li do daného zpracování zapojen více 
než jeden správce nebo zpracovatel, za 
celkovou výši škod nese společnou a 
nerozdílnou odpovědnost každý z nich.

2. Je-li do daného zpracování zapojen více 
než jeden správce, za celkovou výši škod 
nese společnou a nerozdílnou odpovědnost 
každý z nich.

Or. en

Pozměňovací návrh 866
Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Čl. 77 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Správce nebo zpracovatel se může této 
odpovědnosti částečně nebo zcela zprostit, 
pokud prokáže, že za okolnost, jež vedla ke 
vzniku škody, neodpovídá.

3. Správce se může této odpovědnosti 
částečně nebo zcela zprostit, pokud 
prokáže, že za okolnost, jež vedla ke 
vzniku škody, neodpovídá.

Or. en

Pozměňovací návrh 867
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly
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Návrh nařízení
Čl. 77 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Správce nebo zpracovatel se může této 
odpovědnosti částečně nebo zcela zprostit, 
pokud prokáže, že za okolnost, jež vedla ke 
vzniku škody, neodpovídá.

3. Správce se může této odpovědnosti 
částečně nebo zcela zprostit, pokud 
prokáže, že za okolnost, jež vedla ke 
vzniku škody, neodpovídá.

Or. en

Pozměňovací návrh 868
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý orgán dozoru má pravomoc 
ukládat správní sankce v souladu s tímto 
článkem.

1. Příslušný orgán dozoru má pravomoc 
ukládat správní sankce v souladu s tímto 
článkem.

Or. en

Pozměňovací návrh 869
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Správní sankce jsou v každém 
jednotlivém případě účinné, přiměřené a 
odrazující. Výše správní pokuty se stanoví 
s patřičným přihlédnutím k povaze, 
závažnosti a době trvání daného porušení, 
k citlivosti dotčených osobních údajů, k 
tomu, zda k porušení došlo úmyslně nebo z 
nedbalosti, k míře škody nebo rizika 
značné škody způsobené daným 
porušením, k míře odpovědnosti dané 
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provedeným podle článku 23 a k míře 
spolupráce s orgánem dozoru za účelem 
nápravy daného porušení.

fyzické či právnické osoby a k dřívějšímu 
porušování z jejich strany, k technickým a 
organizačním opatřením a postupům 
provedeným podle článku 23 a k míře 
spolupráce s orgánem dozoru za účelem 
nápravy daného porušení. Ačkoli je 
v rámci ukládání takových sankcí 
poskytnut určitý prostor k vlastnímu 
uvážení s cílem zohlednit výše uvedené 
okolnosti a další faktory specifické pro 
danou situaci, měly by rozdíly 
v uplatňování správních sankcí podléhat 
přezkumu v souladu s mechanismem 
jednotnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 870
Giles Chichester

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Správní sankce jsou v každém 
jednotlivém případě účinné, přiměřené a 
odrazující. Výše správní pokuty se stanoví 
s patřičným přihlédnutím k povaze, 
závažnosti a době trvání daného porušení, 
k citlivosti dotčených údajů, k tomu, zda k 
porušení došlo úmyslně nebo z nedbalosti, 
k míře škody nebo rizika škody způsobené 
daným porušením, k míře odpovědnosti 
dané fyzické či právnické osoby a k 
dřívějšímu porušování z jejich strany, k 
technickým a organizačním opatřením a 
postupům provedeným podle článku 23 a k 
míře spolupráce s orgánem dozoru za 
účelem nápravy daného porušení. Orgán 
pro ochranu údajů je rovněž případně 
zmocněn vyžadovat, aby byl jmenován 
inspektor ochrany údajů, pokud se 
příslušný subjekt, organizace nebo 
sdružení rozhodly, že tak neučiní.
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Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit, aby svévolná či bezohledná porušení stihly 
závažnější sankce než porušení z nedbalosti, a aby byla tudíž sankce přiměřená jednání a 
nejpřísnější sankce byly ukládány za nejzávažnější protiprávní jednání.

Pozměňovací návrh 871
Giles Chichester

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Přitěžující faktory, na jejichž základě 
je možné udělit správní pokuty při 
horních hranicích stanovených v 
odstavcích 4 až 6, zahrnují zejména:
i) opakovaná porušení spáchaná s 
nezodpovědnou lhostejností k platným 
právním předpisům;
ii) odmítnutí spolupracovat v rámci 
procesu výkonu rozhodnutí nebo bránění 
tomuto procesu;
iii) porušení, která jsou záměrná, závažná 
a pravděpodobně způsobí značnou škodu;
iv) nebylo provedeno posouzení dopadů 
na ochranu údajů;
v) nebyl jmenován inspektor ochrany 
údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 872
Giles Chichester

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 2 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Polehčující faktory, na jejichž základě 
je možné udělit správní pokuty při dolních 
hranicích stanovených v odstavcích 4 až 
6, zahrnují:
i) fyzická nebo právnická osoba přijala 
opatření s cílem zajistit dodržování 
příslušných povinností;
ii) skutečná nejistota ohledně toho, zda 
daná činnost představovala porušení 
příslušných povinností;
iii) okamžité ukončení porušování, 
jakmile se o něm dotyčný subjekt 
dozvěděl;
iv) spolupráce v rámci všech procesů 
výkonu rozhodnutí;
v) bylo provedeno posouzení dopadů na 
ochranu údajů;
vi) byl jmenován inspektor ochrany údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 873
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě, kdy dojde k nedodržení 
tohoto nařízení poprvé a neúmyslně, může 
být zasláno písemné upozornění a nemusí 
se uložit žádná sankce, pokud:

3. V případě, kdy dojde k nedodržení 
tohoto nařízení poprvé a neúmyslně, může 
být zasláno písemné upozornění a nemusí 
se uložit žádná sankce.

Or. en

Pozměňovací návrh 874
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann
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Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) fyzická osoba zpracovává osobní údaje 
bez obchodního zájmu nebo

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 875
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podnik či organizace zaměstnávající 
méně než 250 osob zpracovává osobní 
údaje v rámci doplňující činnosti ke svým 
hlavním činnostem.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 876
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 6 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Orgán dozoru uloží pokutu až do výše 
1 000 000 EUR, nebo v případě podniků až 
do výše 2 % jejich ročního celosvětového 
obratu, každému, kdo úmyslně či z 
nedbalosti:

6. Orgán dozoru uloží pokutu až do výše 
1 000 000 EUR, nebo v případě podniků až 
do výše 5 % jejich ročního celosvětového 
obratu, každému, kdo úmyslně či z 
nedbalosti:

Or. en
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Odůvodnění

Správní sankce musí být odrazující, aby byla chráněna naše základní práva.

Pozměňovací návrh 877
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 80 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aby se uvedlo právo na ochranu 
osobních údajů do souladu s předpisy 
upravujícími svobodu projevu, členské 
státy stanoví odchylky a výjimky z 
ustanovení o obecných zásadách v kapitole 
II, o právech subjektů údajů v kapitole III, 
o správci a zpracovateli v kapitole IV, o 
předávání osobních údajů do třetích zemí a 
mezinárodním organizacím v kapitole V, o 
nezávislých orgánech dozoru v kapitole VI 
a o spolupráci a jednotnosti v kapitole VII 
pro zpracovávání osobních údajů 
prováděné výlučně pro účely žurnalistiky 
nebo uměleckého či literárního projevu.

1. Aby se uvedlo právo na ochranu 
osobních údajů do souladu s předpisy 
upravujícími svobodu projevu, členské 
státy stanoví odchylky a výjimky z 
ustanovení o obecných zásadách v kapitole 
II, o právech subjektů údajů v kapitole III, 
o správci a zpracovateli v kapitole IV, o 
předávání osobních údajů do třetích zemí a 
mezinárodním organizacím v kapitole V, o 
nezávislých orgánech dozoru v kapitole VI 
a o spolupráci a jednotnosti v kapitole VII, 
kdykoli je to nezbytné.

Or. en

Pozměňovací návrh 878
Angelika Niebler

Návrh nařízení
Čl. 80 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aby se uvedlo právo na ochranu 
osobních údajů do souladu s předpisy 
upravujícími svobodu projevu, členské 
státy stanoví odchylky a výjimky z 
ustanovení o obecných zásadách v kapitole 
II, o právech subjektů údajů v kapitole III, 
o správci a zpracovateli v kapitole IV, o 

1. Aby se uvedlo právo na ochranu 
osobních údajů do souladu s předpisy 
upravujícími svobodu projevu, členské 
státy stanoví odchylky a výjimky 
z ustanovení o obecných zásadách 
v kapitole II, o právech subjektů údajů 
v kapitole III, o správci a zpracovateli 



AM\923501CS.doc 95/115 PE502.174v02-00

CS

předávání osobních údajů do třetích zemí a 
mezinárodním organizacím v kapitole V, o 
nezávislých orgánech dozoru v kapitole VI 
a o spolupráci a jednotnosti v kapitole VII 
pro zpracovávání osobních údajů 
prováděné výlučně pro účely žurnalistiky 
nebo uměleckého či literárního projevu.

v kapitole IV, o předávání osobních údajů 
do třetích zemí a mezinárodním 
organizacím v kapitole V, o nezávislých 
orgánech dozoru v kapitole VI 
a o spolupráci a jednotnosti v kapitole VII 
pro zpracovávání osobních údajů 
prováděné pro účely žurnalistiky nebo 
uměleckého či literárního projevu.

Or. de

Odůvodnění

Opatření pro zajištění svobody sdělovací prostředků ve vztahu k právu na ochranu údajů se 
netýkají „výlučně“ žurnalistiky jako takové. Investigativní žurnalistika by byla ohrožena také 
tehdy, pokud by vnější subjekty získaly informace o obchodních cestách, poplatcích 
zaplacených za informátory atd.

Pozměňovací návrh 879
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 80 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Evropská rada pro ochranu údajů 
vydává pokyny ohledně situací, kdy 
mohou být takové výjimky či odchylky 
nezbytné, a to po konzultaci se zástupci 
tisku, autorů a umělců, subjekty údajů a 
relevantními organizacemi občanské 
společnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 880
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Článek 80 a (nový)



PE502.174v02-00 96/115 AM\923501CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 80a
Zpracování osobních údajů a zásada 
práva na přístup veřejnosti k úředním 
dokumentům
Osobní údaje v dokumentech, které jsou 
v držení orgánu veřejné moci 
či veřejnoprávního subjektu, může tento 
orgán či subjekt zpřístupnit v souladu 
s právními předpisy členského státu, 
pokud jde o přístup veřejnosti k úředním 
dokumentům, které uvádí do souladu 
právo na ochranu osobních údajů 
a zásadu práva na přístup veřejnosti 
k úředním dokumentům.

Or. en

Odůvodnění

Je velmi důležité zajistit, aby pravidla na ochranu údajů příliš nebránila veřejnému dohledu 
na věci veřejné. Jak se uvádí ve stanoviscích evropského inspektora ochrany údajů, pracovní 
skupiny zřízené podle článku 29 a Agentury EU pro základní práva, měla by proto být 
zaručena zásada práva na přístup veřejnosti k úředním dokumentům.

Pozměňovací návrh 881
Marita Ulvskog

Návrh nařízení
Článek 80 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 80a
Osobní údaje v dokumentech, které jsou 
v držení orgánu veřejné moci 
či veřejnoprávního subjektu, může tento 
orgán či subjekt zpřístupnit v souladu 
s právními předpisy členského státu, 
pokud jde o přístup veřejnosti k úředním 
dokumentům, které uvádí do souladu 
právo na ochranu osobních údajů 
a zásadu práva na přístup veřejnosti 
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k úředním dokumentům.

Or. en

Odůvodnění

Je velmi důležité zajistit, aby pravidla na ochranu údajů příliš nebránila veřejnému dohledu 
na věci veřejné. Jak se uvádí ve stanoviscích evropského inspektora ochrany údajů, pracovní 
skupiny zřízené podle článku 29 a Agentury EU pro základní práva, zásada práva na přístup 
veřejnosti k úředním dokumentům by proto měla být zaručena v samostatném článku a nikoli 
pouze v odůvodnění.

Pozměňovací návrh 882
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 81 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 883
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 81 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 884
Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 81 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) z jiných důvodů veřejného zájmu v 
oblastech, jako je sociální ochrana,
zejména v zájmu zajištění kvality a 
hospodárnosti v postupech používaných 
pro vyřizování nároků na plnění a služby 
v systému zdravotního pojištění.

c) z jiných důvodů veřejného zájmu v 
oblastech, jako je sociální ochrana, v zájmu 
zajištění jeho úkolů vymezených ve 
vnitrostátních právních předpisech 
členských států.

Or. en

Pozměňovací návrh 885
Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 81 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 886
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V mezích tohoto nařízení mohou členské 
státy právním předpisem přijmout zvláštní 
pravidla, která upraví zpracovávání 
osobních údajů zaměstnanců v souvislosti 
se zaměstnáním, zejména za účelem 
náboru, plnění pracovní smlouvy včetně 
plnění povinností stanovených zákonem 
nebo kolektivní smlouvou; řízení, 
plánování a organizace práce, zdraví a 
bezpečnosti na pracovišti, dále za účelem 
individuálního a kolektivního výkonu a 
požívání práv a výhod spojených se 
zaměstnáním a za účelem ukončení 
zaměstnaneckého poměru.

1. V mezích tohoto nařízení mohou členské 
státy právním předpisem nebo kolektivní 
smlouvou mezi zaměstnavateli a 
zaměstnanci přijmout zvláštní pravidla, 
která upraví zpracovávání osobních údajů 
zaměstnanců v souvislosti se zaměstnáním, 
zejména za účelem náboru, plnění pracovní 
smlouvy včetně plnění povinností 
stanovených zákonem nebo kolektivní 
smlouvou; řízení, plánování a organizace 
práce, zdraví a bezpečnosti na pracovišti, 
odsouzení v trestních věcech, dále za 
účelem individuálního a kolektivního 
výkonu a požívání práv a výhod spojených 
se zaměstnáním a za účelem ukončení 
zaměstnaneckého poměru.

Or. en

Pozměňovací návrh 887
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V mezích tohoto nařízení mohou členské 
státy právním předpisem přijmout zvláštní 
pravidla, která upraví zpracovávání 
osobních údajů zaměstnanců v souvislosti 
se zaměstnáním, zejména za účelem 
náboru, plnění pracovní smlouvy včetně 
plnění povinností stanovených zákonem 
nebo kolektivní smlouvou; řízení, 
plánování a organizace práce, zdraví a 
bezpečnosti na pracovišti, dále za účelem 
individuálního a kolektivního výkonu a 

1. Aniž je dotčeno toto nařízení, mohou 
členské státy právním předpisem přijmout 
zvláštní pravidla, která upraví 
zpracovávání osobních údajů zaměstnanců 
v souvislosti se zaměstnáním, zejména za 
účelem náboru, plnění pracovní smlouvy 
včetně plnění povinností stanovených 
zákonem nebo kolektivní smlouvou; řízení, 
plánování a organizace práce, zdraví a 
bezpečnosti na pracovišti, dále za účelem 
individuálního a kolektivního výkonu a 
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požívání práv a výhod spojených se 
zaměstnáním a za účelem ukončení 
zaměstnaneckého poměru.

požívání práv a výhod spojených se 
zaměstnáním a za účelem ukončení 
zaměstnaneckého poměru.

Or. en

Pozměňovací návrh 888
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
86 za účelem dalšího vymezení kritérií a 
požadavků, pokud jde o záruky pro 
zpracovávání osobních údajů za účely 
uvedenými v odstavci 1.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

It is of utmost importance that the Commission recognises that the labour market is regulated 
very differently in the different Member States. Some Member States have a tradition with 
legislation and other Member States have a high degree of regulation that stems from 
collective agreements on the labour market thus collective agreements made by the parties on 
the labour market should have same legal standing as legislation with regards to processing 
personal data.In this area it would not be acceptable that the Commission could adopt 
delegated acts since this would influence the freedom of the parties on the labour market to 
create collective agreements.

Pozměňovací návrh 889
Marita Ulvskog

Návrh nařízení
Čl. 83 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Osobní údaje se mohou v mezích tohoto 
nařízení zpracovávat pro účely 

1. Členské státy mohou v mezích tohoto 
nařízení přijímat předpisy o zpracovávání 
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historiografického, statistického a 
vědeckého výzkumu pouze:

osobních údajů pro účely 
historiografického, statistického a 
vědeckého výzkumu.
Každý členský stát oznámí Komisi 
ustanovení svého práva, která přijal v 
souladu s tímto odstavcem, a jakoukoli 
následnou změnu, která má na tato 
ustanovení dopad.

Or. en

Pozměňovací návrh 890
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Návrh nařízení
Čl. 83 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Osobní údaje se mohou v mezích tohoto 
nařízení zpracovávat pro účely 
historiografického, statistického a 
vědeckého výzkumu pouze:

1. Osobní údaje se mohou v mezích tohoto 
nařízení zpracovávat pro historiografické, 
statistické a vědecké účely v souladu s čl. 
6 odst. 2 a čl. 9 odst. 2 písm. i) pouze:

Or. en

Odůvodnění

Článek 83 stanoví nezávislý právní základ pro zpracovávání osobních údajů pro vědecké 
účely, pokud jsou splněna v něm uvedená kritéria. Tento pozměňovací návrh vyjasňuje, že jiný 
právní základ pro zpracovávání osobních údajů obsažený v článcích 6 a 9 (např. souhlas 
subjektu údajů) zůstává nedotčen a výzkumní pracovníci se o tato ustanovení mohou opírat za 
účelem zpracování osobních údajů a nemusí se opírat o čl. 83 odst. 1.

Pozměňovací návrh 891
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 83 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Osobní údaje se mohou v mezích tohoto
nařízení zpracovávat pro účely 

1. Osobní údaje, které nespadají do 
zvláštních kategorií údajů uvedených 
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historiografického, statistického a 
vědeckého výzkumu pouze:

v článku 8 a 9 nařízení, se mohou v 
mezích tohoto nařízení zpracovávat pro 
účely historiografického, statistického a 
vědeckého výzkumu pouze:

Or. en

Pozměňovací návrh 892
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 83 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Osobní údaje se mohou v mezích tohoto
nařízení zpracovávat pro účely 
historiografického, statistického a 
vědeckého výzkumu pouze:

1. Aniž je dotčeno toto nařízení, mohou se
osobní údaje zpracovávat pro účely 
historiografického, statistického a 
vědeckého výzkumu pouze:

Or. en

Pozměňovací návrh 893
Giles Chichester

Návrh nařízení
Čl. 83 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Osobní údaje se mohou v mezích tohoto 
nařízení zpracovávat pro účely 
historiografického, statistického a 
vědeckého výzkumu pouze:

1. Osobní údaje se mohou v mezích tohoto 
nařízení zpracovávat pro historiografické, 
statistické a vědecké účely pouze:

Or. en

Pozměňovací návrh 894
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 83 – odst. 1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Osobní údaje se mohou v mezích tohoto 
nařízení zpracovávat pro účely 
historiografického, statistického a 
vědeckého výzkumu pouze:

1. Osobní údaje se mohou v mezích tohoto 
nařízení zpracovávat pro historiografické, 
statistické a vědecké účely pouze:

Or. en

Pozměňovací návrh 895
Marita Ulvskog

Návrh nařízení
Čl. 83 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pokud tyto účely nelze splnit jinak 
zpracováváním údajů, které identifikaci 
subjektu údajů neumožňují nebo které ji 
umožňovat přestaly;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 896
Giles Chichester

Návrh nařízení
Čl. 83 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pokud tyto účely nelze splnit jinak
zpracováváním údajů, které identifikaci 
subjektu údajů neumožňují nebo které ji 
umožňovat přestaly;

a) pokud tyto účely nelze rozumně splnit 
zpracováváním údajů, které identifikaci 
subjektu údajů neumožňují nebo které ji 
umožňovat přestaly;

Or. en

Pozměňovací návrh 897
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann
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Návrh nařízení
Čl. 83 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Další zpracovávání údajů pro 
historiografické, statistické a vědecké 
účely se nepovažuje za neslučitelné podle 
čl. 5 odst. 1 písm. b), pokud toto 
zpracovávání:
a) podléhá podmínkám a zárukám tohoto 
článku; a
b) je v souladu se všemi ostatními 
právními předpisy.

Or. en

Pozměňovací návrh 898
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 83 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) S výhradou výjimky podle odstavce 3 
lze údaje, které spadají do kategorií údajů 
uvedených v článku 8 a 9 nařízení, 
zpracovávat pro účely historiografického, 
statistického a vědeckého výzkumu pouze 
se souhlasem subjektů údajů, který byl 
poskytnut v souladu s čl. 4 odst. 8.

Or. en

Pozměňovací návrh 899
Marita Ulvskog

Návrh nařízení
Čl. 83 – odst. 1 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pokud se údaje, na základě nichž je 
možné přiřadit informace 
k identifikovanému nebo 
identifikovatelnému subjektu údajů, 
uchovávají odděleně od ostatních 
informací, jestliže lze tímto způsobem 
splnit sledované účely.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 900
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 83 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) Členské státy mohou ve svém právu 
stanovit výjimky z požadavku na souhlas 
subjektu údajů se zpracováním pro účely 
výzkumu podle odstavce 2, pokud se jedná 
o výzkum, jenž je z hlediska veřejného 
zájmu mimořádně významný, a pokud jej 
nelze provést jiným způsobem. Dotčené 
údaje se anonymizují nebo 
pseudonymizují na co nejvyšší úroveň a 
přijmou se veškerá možná opatření pro 
zabránění zpětné identifikaci subjektu 
údajů. Toto zpracování podléhá 
předchozímu povolení příslušného
vnitrostátního orgánu či orgánů dozoru 
v souladu s čl. 34 odst. 1 tohoto nařízení a 
mechanismu jednotnosti stanovenému 
v kapitole VII oddílu 2 tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 901
Giles Chichester
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Návrh nařízení
Čl. 83 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Další zpracovávání údajů pro účely 
historiografického, statistického a 
vědeckého výzkumu se nepovažuje za 
neslučitelné podle čl. 5 odst. 1 písm. b), 
pokud toto zpracovávání:
a) podléhá podmínkám a zárukám tohoto 
článku; a
b) je v souladu se všemi ostatními 
právními předpisy.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh uvedením čl. 5 odst. 1 písm. b) do souvislosti s článkem 83 
vyjasňuje, že účely historiografického, statistického a vědeckého výzkumu nejsou zamýšleny 
jako neslučitelné.

Pozměňovací návrh 902
Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 83 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. V mezích tohoto nařízení, zejména 
tohoto článku, mohou členské státy 
přijímat zvláštní předpisy týkající se 
zpracovávání osobních údajů pro účely 
vědeckého výzkumu, především výzkumu 
v oblasti veřejného zdraví.

Or. en

Odůvodnění

Pravidla ochrany údajů na úrovni členských států jsou složitá a specifická, také pokud jde o 
výzkum v oblasti veřejného zdraví. Zákonodárce členských států by měl být zmocněn k 
zachování či přijetí konkrétních opatření o etické revizi výzkumu v oblasti veřejného zdraví, 
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kterou je možné provádět, aniž by bylo zapotřebí souhlasu subjektu údajů. Etická revize na 
úrovni členských států poskytuje subjektů údajů záruku, že použití a opakované používání 
jejich osobních údajů pro výzkumné účely je v souladu se společenskými hodnotami dané 
doby.

Pozměňovací návrh 903
Marita Ulvskog

Návrh nařízení
Čl. 83 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Subjekty provádějící historiografický, 
statistický nebo vědecký výzkum smí 
osobní údaje zveřejnit nebo jiným 
způsobem veřejně odtajnit pouze:

vypouští se

a) pokud subjekt údajů udělí souhlas za 
podmínek stanovených článkem 7;
b) pokud je zveřejnění osobních údajů 
nutné k předložení výsledků výzkumu 
nebo k usnadnění výzkumu a nad těmito 
zájmy nepřeváží zájmy nebo základní 
práva či svobody subjektů údajů nebo
c) pokud údaje zveřejnil subjekt údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 904
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 83 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Subjekty provádějící historiografický, 
statistický nebo vědecký výzkum smí 
osobní údaje zveřejnit nebo jiným 
způsobem veřejně odtajnit pouze:

2. Subjekty provádějící historiografický, 
statistický nebo vědecký výzkum smí 
osobní údaje zveřejnit nebo jiným 
způsobem veřejně odtajnit pouze se
souhlasem subjektů údajů, který byl 
poskytnut v souladu s čl. 4 odst. 8
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Or. en

Pozměňovací návrh 905
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Návrh nařízení
Čl. 83 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) pokud jsou osobní údaje zpracovávány 
pro účely vytváření souhrnných zpráv o 
údajích, které jsou zcela složeny 
z anonymních či pseudonymních údajů 
nebo z jejich kombinace.

Or. en

Odůvodnění

Účelem těchto zpráv není identifikace jednotlivce. Při vytváření těchto zpráv jsou jednotlivé 
soubory údajů anonymním způsobem slučovány a nemají žádný dopad na soukromí. 
Příkladem souhrnných zpráv o údajích je webová analytika.

Pozměňovací návrh 906
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Návrh nařízení
Čl. 83 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Správce nebo zpracovatel může osobní 
údaje předat do třetí země nebo 
mezinárodní organizaci pro 
historiografické, statistické nebo vědecké 
účely, pokud:
a) tyto účely nelze splnit jinak 
zpracováváním údajů, které neumožňují 
identifikaci subjektu údajů nebo které ji 
umožňovat přestaly;
b) příjemce nemá rozumný přístup 
k údajům, který by umožnil spojení 
informací s identifikovaným či 
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identifikovatelným subjektem údajů; a
c) smluvní doložky mezi správcem a 
provozovatelem na jedné straně a 
příjemcem údajů na straně druhé zakazují 
zpětnou identifikaci subjektu údajů a 
omezují zpracování v souladu 
s podmínkami a zárukami stanovenými 
v tomto článku.

Or. en

Odůvodnění

Příjemce kódovaných údajů předávaných pro účely vědeckého výzkumu nemá žádnou možnost 
zpětně identifikovat subjekt údajů a podle tohoto pozměňovacího návrhu nemá přístup ke 
kódu a zpětná identifikace subjektů údajů je pro něj smluvně vyloučena. Tento pozměňovací 
návrh by formalizoval postup pro rozumné zajištění, aby kódované údaje nemohly být a 
nebyly zpětně identifikovány příjemci, kteří se nacházejí v třetích zemích, a umožnilo se tak 
předávání takových údajů bez další zátěže.

Pozměňovací návrh 907
Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 83 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 908
Amelia Andersdotter
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Návrh nařízení
Článek 83 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 83a
Zpracování údajů týkajících se rozsudků 

v trestních věcech za účelem prevence 
finanční trestné činnosti

V mezích tohoto nařízení a v souladu s čl. 
9 odst. 2 písm. j) je pro účely výkonu 
zvláštních práv správců uvedených v čl. 9 
odst. 2 písm. b), pokud jsou splněna 
kritéria veřejného zájmu podle čl. 9 odst. 2 
písm. g), zpracovávání osobních údajů 
týkající se rozsudků v trestních věcech 
nebo souvisejících bezpečnostních 
opatření dovoleno, pokud budou zajištěna 
vhodná opatření na ochranu základních 
práv a svobod subjektů údajů a cíl 
zpracovávání je prokazatelně odlišný od 
výjimky, kterou již stanoví čl. 21 písm. d) 
tohoto nařízení, a pokud toto 
zpracovávání: 
a) napomáhá předcházení, vyšetřování či 
odhalování finanční trestné činnosti ze 
strany veřejných orgánů nebo
b) poskytuje podporu veřejným orgánům 
zapojeným do předcházení finanční 
trestné činnosti přeshraniční povahy
a bude v těchto případech a na základě 
předchozího souhlasu příslušného orgánu 
ochrany údajů prováděno na základě 
historického souhlasu subjektu údajů, a 
to i po té, co byl takový souhlas zrušen, a 
aniž je dotčeno právo na výmaz stanovené 
v článku 17. Získal-li správce údajů 
povolení pro takové zpracovávání od 
příslušného orgánu veřejné moci, bude 
subjekt údajů o udělení souhlasu 
informován v souladu s povinnostmi 
stanovenými v článku 14. Právo na 
opravu bude mít za těchto okolnosti 
přednost.
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Or. en

Odůvodnění

Orgány veřejné moci jsou orgány nadané pravomocemi k vedení vyšetřování trestné činnosti. 
Nebylo by rozumné využít nařízení o ochraně údajů ke stanovení odchylek ze zásady, že 
vyšetřování trestně činnosti a boj proti zločinu provádějí orgány veřejné moci.

Pozměňovací návrh 909
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 84 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Je-li to nutné a přiměřené pro soulad 
práva na ochranu osobních údajů s 
povinností mlčenlivosti, členské státy 
mohou v mezích tohoto nařízení přijmout 
zvláštní pravidla, kterými určí vyšetřovací 
pravomoci orgánů dozoru uvedené v čl. 53 
odst. 2 ve vztahu ke správcům nebo 
zpracovatelům, již podle vnitrostátního 
práva nebo pravidel stanovených 
příslušnými vnitrostátními orgány 
podléhají povinnosti zachovávat profesní 
tajemství nebo jiným rovnocenným 
povinnostem mlčenlivosti. Tato pravidla 
platí pouze ve vztahu k osobních údajům, 
které správce nebo zpracovatel obdržel 
nebo získal při činnosti podléhající 
povinnosti mlčenlivosti.

1. Je-li to nutné a přiměřené pro soulad 
práva na ochranu osobních údajů s 
povinností mlčenlivosti, členské státy 
mohou – aniž je dotčeno toto nařízení –
přijmout zvláštní pravidla, kterými určí 
vyšetřovací pravomoci orgánů dozoru 
uvedené v čl. 53 odst. 2 ve vztahu ke 
správcům nebo zpracovatelům, již podle 
vnitrostátního práva nebo pravidel 
stanovených příslušnými vnitrostátními 
orgány podléhají povinnosti zachovávat 
profesní tajemství nebo jiným 
rovnocenným povinnostem mlčenlivosti. 
Tato pravidla platí pouze ve vztahu k 
osobních údajům, které správce nebo 
zpracovatel obdržel nebo získal při činnosti 
podléhající povinnosti mlčenlivosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 910
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 84 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Je-li to nutné a přiměřené pro soulad 1. Je-li to nutné a přiměřené pro soulad 
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práva na ochranu osobních údajů s 
povinností mlčenlivosti, členské státy 
mohou v mezích tohoto nařízení přijmout 
zvláštní pravidla, kterými určí vyšetřovací 
pravomoci orgánů dozoru uvedené v čl. 53 
odst. 2 ve vztahu ke správcům nebo 
zpracovatelům, již podle vnitrostátního 
práva nebo pravidel stanovených 
příslušnými vnitrostátními orgány 
podléhají povinnosti zachovávat profesní 
tajemství nebo jiným rovnocenným 
povinnostem mlčenlivosti. Tato pravidla 
platí pouze ve vztahu k osobních údajům, 
které správce nebo zpracovatel obdržel 
nebo získal při činnosti podléhající 
povinnosti mlčenlivosti.

práva na ochranu osobních údajů s 
povinností mlčenlivosti, členské státy 
mohou – aniž je dotčeno toto nařízení –
přijmout zvláštní pravidla, kterými určí 
vyšetřovací pravomoci orgánů dozoru 
uvedené v čl. 53 odst. 2 ve vztahu ke 
správcům nebo zpracovatelům, již podle 
vnitrostátního práva nebo pravidel 
stanovených příslušnými vnitrostátními 
orgány podléhají povinnosti zachovávat 
profesní tajemství nebo jiným 
rovnocenným povinnostem mlčenlivosti. 
Tato pravidla platí pouze ve vztahu k 
osobních údajům, které správce nebo 
zpracovatel obdržel nebo získal při činnosti 
podléhající povinnosti mlčenlivosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 911
Paul Rübig

Návrh nařízení
Čl. 85 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jestliže církve a náboženská sdružení či 
spolky v některém členském státě v době 
vstupu tohoto nařízení v platnost uplatňují 
komplexní pravidla týkající se ochrany 
jednotlivců v souvislosti se zpracováváním 
osobních údajů, tato pravidla mohou 
nadále platit za předpokladu, že se uvedou 
do souladu s ustanoveními tohoto nařízení.

1. Jestliže církve a náboženská sdružení či 
spolky v některém členském státě v době 
vstupu tohoto nařízení v platnost uplatňují 
komplexní pravidla týkající se ochrany 
fyzických a právnických osob v souvislosti 
se zpracováváním osobních údajů, tato 
pravidla mohou nadále platit za 
předpokladu, že se uvedou do souladu s 
ustanoveními tohoto nařízení.

Or. de

Pozměňovací návrh 912
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 85 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Církve a náboženská sdružení, jež 
uplatňují komplexní pravidla v souladu s 
odstavcem 1, zajistí zřízení nezávislého 
orgánu dozoru v souladu s kapitolou VI 
tohoto nařízení.

2. Církve a náboženská sdružení, jež 
uplatňují komplexní pravidla v souladu s 
odstavcem 1, podléhají kontrole
nezávislého orgánu dozoru v souladu s 
kapitolou VI tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 913
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 86 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 914
Bernd Lange

Návrh nařízení
Čl. 89 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení neukládá žádné další 1. Toto nařízení se nepoužije na záležitosti 
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povinnosti fyzickým nebo právnických 
osobám, pokud jde o zpracovávání 
osobních údajů ve spojení s poskytováním 
veřejně dostupných služeb elektronických 
komunikací ve veřejných komunikačních 
sítích v Unii, co se týče záležitostí, u nichž 
se na ně vztahují konkrétní povinnosti s 
týmž cílem stanovené ve směrnici
2002/58/ES.

týkající se zpracovávání údajů, které 
upravuje směrnice 2002/58/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 915
Franck Proust

Návrh nařízení
Čl. 89 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Ustanovení čl. 1 odst. 2 směrnice 
2002/58/ES se ruší.

2. Ustanovení čl. 1 odst. 2, čl. 2 písm. b) a 
c), čl. 4 odst. 3, 4 a 5 a článků 6 a 9
směrnice 2002/58/ES se ruší.

Or. fr

Pozměňovací návrh 916
Bernd Lange

Návrh nařízení
Čl. 89 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Ustanovení čl. 1 odst. 2 směrnice 
2002/58/ES se ruší.

2. Ustanovení čl. 1 odst. 2 směrnice 
2002/58/ES se ruší. Ostatní ustanovení 
směrnice 2002/58/ES nejsou dotčena.

Or. en

Pozměňovací návrh 917
Jens Rohde, Bendt Bendtsen
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Návrh nařízení
Čl. 90 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Akty v přenesené pravomoci a 
prováděcí akty přijaté Komisí by měly být 
každý druhý rok vyhodnoceny 
Parlamentem a Radou.

Or. en


