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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Dne 25. ledna 2012 předložila Evropská komise komplexní reformu pravidel EU pro ochranu 
údajů. Navrhované nařízení usiluje o harmonizaci práv na soukromí na internetu a zaručení 
volného pohybu těchto údajů v rámci Evropské unie.

Cílem navrhovaného nařízení dále je:

 přizpůsobit ochranu údajů novým požadavkům digitálního světa, neboť současné 
právní předpisy byly přijaty před 17 lety, kdy internet používalo méně než 1 % 
Evropanů;

 zabránit rozdílům, které v prosazování pravidel z roku 1995 v současné době existují 
mezi jednotlivými členskými státy, a zajistit, aby základní právo na ochranu osobních 
údajů bylo ve všech oblastech činností Unie uplatňováno jednotným způsobem;

 posílit důvěru spotřebitelů v on-line služby poskytováním lepších informací o právech 
a ochraně údajů prostřednictvím zavedení práva na opravu údajů, práva být 
zapomenut a práva na výmaz, práva na přenositelnost údajů a práva vznést námitku;

 oživit jednotný digitální trh pomocí snížení současné roztříštěnosti a administrativní 
zátěže a v obecnější rovině hrát významnou úlohu ve strategii Evropa 2020. 

V porovnání se stávající směrnicí 95/46/ES navrhované nařízení předepisuje povinné 
jmenování inspektora ochrany údajů pro veřejný sektor a v soukromém sektoru v případě 
velkých podniků s více než 250 zaměstnanci a v případě podniků, jejichž hlavní činnost se 
týká zpracovávání osobních údajů.

Ke zlepšení dochází také v oblasti předávání osobních údajů třetím zemím nebo 
mezinárodním organizacím.

Současný návrh zřizuje Evropskou radu pro ochranu údajů a pro případ porušení nařízení 
stanovuje sankce, pokuty a právo na odškodnění. 

Navrhovatel hlavní cíle návrhu Komise v zásadě podporuje.

Navrhované změny by měly pomoci podnikům vyhnout se nadměrné administrativní zátěži, a 
to zejména těm, které přijaly za svou odpovědnost za soukromí, a zaručit určitou míru 
pružnosti některých ustanovení daného nařízení, zejména těch, jež se týkají mechanismu 
odpovědnosti a oznamovací povinnosti vůči orgánu dozoru. Je třeba rovněž vyjasnit, uvést do 
kontextu a zjednodušit některé definice a aspekty původního znění. 

Navrhovatel dal před kvantitativním přístupem přednost kvalitativnímu přístupu k ochraně 
údajů, který se na základě výše zmíněné zásady odpovědnosti zaměřuje na správu a řízení 
společnosti, místo aby se příliš spoléhal na poskytování souhlasu nebo na byrokratické 
dokumentační postupy, které však v ochraně údajů také hrají svou úlohu. 
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Důležité je rovněž zdůraznit úlohu technických řešení, jako je soukromí již od návrhu, 
používání pseudonymů a anonymizace údajů, upřednostňování ochrany citlivých údajů a 
cílených opatření v oblasti dodržování souladu s předpisy.

Navrhovatel by rád zdůraznil, jak je důležité vyvarovat se nezamýšlených následků, které 
mohou mít negativní dopad na oblast svobody tisku, zdravotnického výzkumu, boje proti 
finanční trestné činnosti, boje proti podvodům ve sportu a inovací týkajících se dodávek 
inteligentních energetických sítí a inteligentních dopravních systémů.

Dalším aspektem návrhu je značný počet aktů v přenesené pravomoci. Navrhovatel se
domnívá, že se akty v přenesené pravomoci používají v přílišné míře a navrhuje většinu z nich 
vypustit.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost 
a vnitřní věci jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací 
návrhy:

Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Ochrana svobody projevu a 
informací je podle článku 11 Listiny 
základních práv Evropské unie základním 
právem. Toto právo zahrnuje svobodu 
zastávat názory a přijímat a rozšiřovat 
informace nebo myšlenky bez zasahování 
veřejné moci a bez ohledu na hranice. 
Svoboda a pluralita sdělovacích 
prostředků by měla být respektována.

Or. en

Odůvodnění

Měl by být uveden výslovný odkaz na svobodu informací a právo na svobodu projevu, které 
jsou v Evropské unii podle článku 11 Listiny základních práv Evropské unie základními právy.

Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Toto nařízení neexistuje odděleně 
od ostatních právních aktů Unie. Omezení 
odpovědnosti směrnice o elektronickém 
obchodu je horizontální, a vztahuje se 
tudíž na všechny informace. Toto nařízení 
vymezuje, jaký čin představuje porušení 
ochrany údajů, zatímco směrnice o 
elektronickém obchodu stanoví podmínky, 
na základě kterých je poskytovatel služeb 
odpovědný za porušení právních předpisů 
třetí stranou.

Or. en

Odůvodnění

V bodě odůvodnění je třeba blíže vysvětlit, proč se odkazuje na omezení odpovědnosti 
směrnice o elektronickém obchodu.

Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(27) Má-li správce nebo zpracovatel 
v Unii více provozoven, mimo jiné včetně 
případů, kdy správce nebo provozovatel 
představují skupinu podniků, hlavní 
provozovna správce v Unii by pro účely 
tohoto nařízení měla být určena na základě 
objektivních kritérií. Jedním z nich by měl 
být účinný a skutečný výkon řídících 
činností prostřednictvím stálého zařízení, 
v němž jsou přijímána hlavní rozhodnutí 
ohledně účelů, podmínek a prostředků 
zpracování. Přitom by nemělo být 
rozhodující, zda je zpracování osobních 
údajů skutečně prováděno na tomto místě; 
existence a používání technických 
prostředků a technologií pro zpracovávání 
osobních údajů nevytváří samy o sobě 
hlavní provozovnu, a proto nejsou 
rozhodujícím kritériem pro její určení.
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Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh souvisí se změnou definice hlavní provozovny v čl. 4 odst. 13 a připouští, 
že v mnoha případech může jedna organizace vykonávat činnost správce i provozovatele. 
Stávající definice by mohly vést k situaci, kdy táž organizace bude mít různé hlavní 
provozovny v závislosti na zpracování, což by narušilo pojem hlavní provozovny.

Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Aby bylo zpracování zákonné, měly 
by být osobní údaje zpracovávány na 
základě souhlasu příslušné osoby nebo 
jiného oprávněného důvodu stanoveného
zákonem, který vyplývá buď z tohoto 
nařízení nebo z jiného práva Unie nebo 
členského státu odkazujícího na toto 
nařízení.

(31) Aby bylo zpracování zákonné, měly 
by být osobní údaje zpracovávány na 
základě jednoho z oprávněných důvodů 
stanovených zákonem, který vyplývá buď 
z tohoto nařízení, nebo z jiného práva Unie 
nebo členského státu odkazujícího na toto 
nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh podporuje náležité používání souhlasu jako jedné z rovnocenných 
podmínek zákonného zpracování údajů, jež stanoví článek 6.

Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33a) Souhlas nesmí být hlavním nebo 
nejvhodnějším prostředkem k zajištění 
oprávněnosti zpracování osobních údajů. 
Použití souhlasu ve správných 
souvislostech je zásadní, ale jako 
oprávnění ke zpracování údajů by měl 
sloužit jen v případech, kdy může subjekt 
údajů svůj souhlas smysluplně a snadno 
poskytnout a odvolat. Pokud se souhlas 
použije v nevhodných souvislostech, 
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pozbývá na významu a představuje pro 
subjekt údajů zbytečnou zátěž. Souhlas je 
nevhodným odůvodněním například 
tehdy, pokud je zpracování nezbytné za 
účelem poskytnutí služby, kterou uživatel 
požadoval, nebo pokud subjekt nemůže 
souhlas odmítnout, aniž by tím ovlivnil 
související službu. V těchto a dalších 
souvislostech by správci údajů měli 
usilovat o zajištění zákonnosti zpracování 
na základě jiného oprávněného důvodu.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh uvádí text do souladu se stanoviskem 15/2011 pracovní skupiny pro 
ochranu údajů zřízené podle článku 29 k definici souhlasu (s. 10) tím, že vyjadřuje podporu 
názoru, že souhlas nemusí být pro ochranu soukromí prospěšný nebo jí může přímo škodit, je-
li užíván příliš, zejména v informačních službách.

Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

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

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

tento právní důvod se nepoužije pro 
zpracovávání prováděné orgány veřejné 
moci při plnění jejich úkolů.

Or. en

Odůvodnění

Zpracování údajů z důvodu oprávněných zájmů třetích stran musí být nadále možné, jak je 
tomu podle směrnice o ochraně údajů 95/46/ES, za předpokladu, že jsou splněny nezbytné 
podmínky. Tento způsob zpracování osobních údajů je nepostradatelný pro oprávněné 
každodenní fungování mnoha společností. Například používání adres třetích stran má velký 
význam pro oslovení nových zákazníků.

Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Souhlas je oprávněným důvodem, ale neměl by se upřednostňovat před jinými oprávněnými 
důvody, což by podpořilo jeho využití i v případech, kdy to není nutné.
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Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 49

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Pokud jsou údaje legitimně sděleny jinému příjemci, nemělo by být zapotřebí neustále a 
opakovaně informovat subjekt údajů. To by mohlo mít nezamýšlené důsledky, například by 
subjekt údajů mohl zrušit svůj souhlas s legitimním zpracováním údajů, nebo dokonce ke svým 
osobním údajům zaujmout lhostejný postoj.

Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 53 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(53a) Subjekt údajů by vždy měl mít 
možnost poskytnout obecný souhlas, aby 
údaje o něm byly použity pro účely 
historiografického, statistického nebo 
vědeckého výzkumu, a tento souhlas 
kdykoli odvolat.

Or. en

Odůvodnění

Broad consent is a necessity for conducting research in fields of medicine that rely on 
biobanks and tissue banks among other forms. Biobanks are collections of biological samples 
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and data, accumulated over a period of time, used for medical research and diagnostic 
purposes. These repositories store data from millions of data subjects, which is used by 
scientists to perform research. The option of broad consent given to a data subject at their 
first encounter with a doctor allows the researchers to use this data without having to go back 
to the data subject for every minor research they are conducting and is thus a necessary and 
practical solution for protecting and fostering public health research.

Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 58

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(58) Každá fyzická osoba by měla mít 
právo, aby se na ni nevztahovalo žádné 
opatření, které je založeno na profilování 
prostřednictvím automatizovaného 
zpracování a které má vůči ní právní 
účinky nebo se jí významně dotýká.
Skutečné účinky by měly být co do 
intenzity srovnatelné s právními účinky, 
jež spadají do působnosti tohoto nařízení. 
To neplatí o opatřeních týkajících se 
obchodních sdělení, jako jsou sdělení 
v oblasti řízení vztahů se zákazníky nebo 
získávání zákazníků. Opatření, které je 
založeno na profilování prostřednictvím 
automatizovaného zpracování údajů a 
které má vůči fyzické osobě právní účinky 
nebo se jí významně dotýká, by ovšem 
mělo být přípustné, pokud je výslovně 
povoleno zákonem, provedeno při 
uzavírání nebo plnění smlouvy nebo pokud 
k tomu subjekt údajů dal svůj souhlas. 
V každém případě by takové zpracování 
mělo být spojeno s vhodnými zárukami, 
jako je informování subjektu údajů a právo 
na přímý osobní kontakt, jakož i vyloučení 
dětí z takového opatření.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh objasňuje, že obchodní sdělení, jako jsou sdělení v oblasti řízení vztahů 
se zákazníky nebo získávání zákazníků, se fyzických osob nedotýkají významně ve smyslu čl. 
20 odst. 1. Skutečné účinky musí být co do intenzity srovnatelné s právními účinky, jež spadají 
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do působnosti tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 60

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Je důležité vyjasnit, že subjektu údajů je přímo odpovědný správce.

Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 61 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(61a) Toto nařízení vybízí podniky, aby 
vypracovaly vnitřní programy, jež určí 
zpracování údajů, která svou povahou, 
rozsahem nebo účelem pravděpodobně 
představují konkrétní rizika pro práva a 
svobody subjektů údajů, a aby zavedly 
vhodné záruky ochrany údajů a 
vypracovaly inovativní řešení ochrany 
údajů již od návrhu a postupy zlepšující 
ochranu údajů. Na podniky, jež mohou 
veřejně prokázat, že přijaly za svou 
odpovědnost za ochranu údajů, není 
rovněž třeba uplatňovat dodatečný 
mechanismus dohledu spočívající 
v předběžné konzultaci a předběžném 
schválení.

Or. en
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh uvádí text do souladu s přístupem, podle kterého je odpovědnost 
alternativou, jež náležitě motivuje k používání osvědčených organizačních postupů. Toto 
uvedení do souladu také přenáší náklady na dodržování předpisů a jeho prokazování 
z veřejné sféry na sféru komerční.

Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 65

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby nařízení v případě společností se sídlem mimo EU, na které se vztahuje, 
rozlišovalo různé druhy povinností a úkolů zpracovatelů a správců a jejich zástupců. 
Dokumentace by měla být přiměřená a neměla by představovat nadměrnou zátěž.

Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 67

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(67) Není-li odpovídajícím způsobem 
a včas řešeno narušení bezpečnosti 
osobních údajů, může to příslušnému 
jednotlivci způsobit značnou hospodářskou 
ztrátu a společenskou škodu, včetně 
zneužití jeho identity. Proto by měl 
správce, jakmile se dozví, že došlo 
k takovému narušení bezpečnosti, toto 

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

narušení oznámit orgánu dozoru bez 
zbytečného odkladu. Pokud není možné tak 
učinit v přiměřené lhůtě, měly by být 
v oznámení vysvětleny důvody této 
prodlevy. Jednotlivci, jejichž osobní údaje 
by mohly být narušením bezpečnosti 
nepříznivě ovlivněny, by měli být bez 
prodlení vyrozuměni, aby mohli učinit 
nezbytná opatření. Narušení bezpečnosti by 
mělo být považováno za škodlivé pro 
ochranu údajů nebo soukromí subjektu 
údajů, pokud by mohlo vést například ke 
krádeži nebo zneužití identity, fyzické 
újmě, významnému ponížení nebo 
poškození pověsti. Oznámení by mělo 
popisovat povahu daného případu narušení 
bezpečnosti osobních údajů a obsahovat 
doporučení pro příslušnou osobu, jak 
případné nežádoucí účinky zmírnit. 
Oznámení by mělo být subjektu údajů 
učiněno co nejdříve, jak jen to je možné, a 
v těsné spolupráci s orgánem dozoru a 
podle pokynů tohoto orgánu nebo jiného 
příslušného orgánu (např. donucovacích 
orgánů). Aby mohl subjekt údajů zmírnit 
riziko bezprostřední škody, je například 
nutné subjekt údajů ihned informovat, 
přičemž delší lhůta může být opodstatněna, 
je-li potřebné přijmout vhodná opatření, 
která by zabránila pokračujícímu nebo 
obdobnému narušení bezpečnosti.

Or. en

Odůvodnění

Ohlášení narušení bezpečnosti osobních údajů by mělo být definováno spíše kvalitativně než 
kvantitativně. Pozornost by se měla soustředit na možné poškození subjektu údajů a měla by 
se přijmout okamžitá opatření za účelem řešení daného narušení a případného oznámení 
orgánu dozoru a subjektu údajů. Je třeba se vyvarovat nadměrného podávání zpráv, které by 
mohlo zahltit omezené zdroje orgánů dozoru.

Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 70 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(70a) Směrnice 2002/58/ES stanoví 
povinnosti týkající se oznamování 
narušení bezpečnosti osobních údajů, 
pokud jde o zpracování osobních údajů 
v souvislosti s poskytováním veřejně 
dostupných služeb elektronických 
komunikací v rámci veřejných 
komunikačních sítí v Unii. Pokud 
poskytovatelé veřejně dostupných služeb 
elektronických komunikací poskytují ještě 
další služby, podléhají nadále 
povinnostem týkajícím se oznamování 
narušení, které vyplývají ze směrnice 
2002/58/ES, nikoli z tohoto nařízení. Tito 
poskytovatelé by měli podléhat jedinému 
režimu oznamování narušení bezpečnosti 
osobních údajů, a to jak v případě 
osobních údajů zpracovávaných 
v souvislosti s poskytováním veřejně 
dostupných služeb elektronických 
komunikací, tak v případě jakýchkoli 
dalších osobních údajů, jejichž jsou 
správci. 

Or. en

Odůvodnění

Poskytovatelé služeb elektronických komunikací by měli podléhat jedinému režimu 
oznamování narušení bezpečnosti týkající se údajů, které zpracovávají, nikoli většímu počtu 
režimů v závislosti na poskytované službě. To zajistí rovné podmínky pro všechny subjekty 
daného odvětví.

Pozměňovací návrh 16
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 85 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(85a) Skupina společností, jež má 
v úmyslu předložit ke schválení závazná 
podniková pravidla, může jako vedoucí 
orgán navrhnout orgán dozoru. Vedoucí 
orgán by měl být orgánem dozoru 
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členského státu, v němž se nachází hlavní 
provozovna správce nebo zpracovatele.

Or. en

Odůvodnění

Pracovní skupina zřízená podle článku 29 zavedla systém vzájemného uznávání závazných 
podnikových pravidel (pracovní program 107 ze dne 14. dubna 2005). Tento systém 
vzájemného uznávání je třeba začlenit do tohoto nařízení. Kritériem pro stanovení 
příslušného orgánu by mělo být místo, kde se nachází hlavní provozovna, jak stanoví čl. 51 
odst. 2 nařízení.

Pozměňovací návrh 17
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 87

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Boj proti podvodům ve sportu, jako je manipulace s výsledky zápasů či doping, je významným 
veřejným zájmem, který vyžaduje koordinované mezinárodní zásahy všech odpovědných 
subjektů včetně veřejných donucovacích orgánů a sportovních organizací.

Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 121
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(121) Zpracování osobních údajů 
prováděné výlučně pro účely žurnalistiky 
nebo uměleckého či literárního projevu by 
mělo opravňovat k výjimce z některých 
ustanovení tohoto nařízení za účelem 
uvedení práva na ochranu osobních údajů 
do souladu s právem na svobodu projevu, a 
především s právem získávat nebo sdělovat 
informace tak, jak to zejména zaručuje 
článek 11 Listiny základních práv 
Evropské unie. To by mělo platit zejména 
pro zpracování osobních údajů 
v audiovizuální oblasti a 
ve zpravodajských a tiskových archivech. 
Aby byl zohledněn význam práva na 
svobodu projevu v každé demokratické 
společnosti, je třeba vykládat pojmy 
související s touto svobodou, například 
žurnalistika, šířeji a bez ohledu na to, jaký 
sdělovací prostředek se použije.

Or. en
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Odůvodnění

The new draft legislation on data protection takes the form of a regulation and thus is directly 
applicable. If data protection law applies directly, the freedom of the press exception must 
also be directly applicable. An implementation by Member States should not lower down the 
current level of protection. Furthermore, the exemption should be extended to Articles 73, 74, 
76 and 79 of Chapter VIII (on Remedies, Liabilities and Sanctions) because these Articles 
include new elements which go far beyond what is foreseen in the current directive and are 
not suitable for journalistic activities or pose a serious threat to press freedom.

Pozměňovací návrh 19
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 123 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(123a) Zpracování osobních údajů o 
zdravotním stavu, které představují 
zvláštní kategorii údajů, může být 
nezbytné z důvodů historiografického, 
statistického nebo vědeckého výzkumu. 
Toto nařízení by proto mělo zajistit, aby 
harmonizace podmínek ustanovujících 
zpracování osobních údajů o zdravotním 
stavu, na které se vztahují zvláštní a 
přiměřené záruky za účelem ochrany 
základních práv a osobních údajů 
jednotlivců, nepředstavovala překážku pro 
translační a klinický výzkum nebo výzkum 
v oblasti veřejného zdraví.

Or. en

Odůvodnění

Ensuring seamless access to medical data is crucial for public health research. This 
Regulation makes it essential to find a balance between protecting individual data and 
respecting public health researchers enough to provide them with the means to conduct 
medical research. One of the aims of this Regulation is to harmonize data protection across 
different sectors. It is thus important to note that any harmonization of data protection across 
countries or sectors must protect public health research sector and not constitute a barrier to 
crucial research addressing the great societal challenges.

Pozměňovací návrh 20
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 129
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(129) Aby byly splněny cíle tohoto 
nařízení, zejména chránit základní práva a 
svobody fyzických osob a především jejich 
právo na ochranu osobních údajů a zajistit 
volný pohyb osobních údajů v rámci Unie, 
měla by být na Komisi převedena 
pravomoc přijímat za určitých 
stanovených podmínek akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie. Je zvláště důležité, aby 
Komise v rámci přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to i na odborné 
úrovni. Pří přípravě a vypracovávání aktů 
v přenesené pravomoci by Komise měla 
zajistit, aby byly příslušné dokumenty 
předány současně, včas a vhodným 
způsobem Evropskému parlamentu a Radě.



PA\913984CS.doc 19/83 PE496.562v01-00

CS

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

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) prováděné orgány, institucemi a jinými 
subjekty Unie;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) které byly trvale a nevratně 
anonymizovány;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Návrh nařízení
Čl. 4 – bod 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) „pseudonymními údaji“ jakékoli 
osobní údaje, jež byly shromážděny, 
změněny nebo jinak zpracovány, aby samy 
o sobě nemohly být subjektu údajů 
přiřazeny bez použití dodatečných údajů, 
které podléhá samostatným a odlišným 
technickým a organizačním kontrolám, 
jež mají zajistit, aby k tomuto přiřazování 
nedocházelo;

Or. en

Odůvodnění

Vymezení pseudonymních údajů a prosazování jejich používání pravděpodobně podpoří praxi 
„pseudonymizace“ údajů pomocí šifrování, která je přínosem pro všechny subjekty údajů, 
neboť znamená, že osobní údaje jsou změněny, aby samy o sobě nemohly být subjektu údajů 
přiřazeny bez použití dodatečných údajů, které podléhá samostatným a odlišným technickým a 
organizačním kontrolám.

Pozměňovací návrh 24
Návrh nařízení
Čl. 4 – bod 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b) „anonymními údaji“ informace, které 
se nikdy se subjektem údajů nespojovaly 
nebo které byly shromážděny, změněny 
nebo jinak zpracovány, aby nemohly být 
subjektu údajů přiřazeny;

Or. en

Odůvodnění

Za účelem vyjasnění rozsahu tohoto nařízení je důležité vymezit, co znamená pojem anonymní 
údaje. Bod odůvodnění 23 odkazuje na anonymní údaje, na něž by se zásady ochrany údajů 
neměly vztahovat. Vymezení anonymních údajů přispívá k větší právní jistotě.

Pozměňovací návrh 25
Návrh nařízení
Čl. 4 – bod 8
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(8) „souhlasem subjektu údajů“ jakýkoli 
svobodný, konkrétní a vědomý projev vůle, 
kterým subjekt údajů dává své svolení ke 
zpracování svých osobních údajů;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh úzce souvisí s přístupem k souhlasu vyjádřeným v novém bodě 
odůvodnění (33a). Namísto toho, aby byla právním předpisem ustavena přesná podoba 
souhlasu, by se mělo spíše přihlédnout k posouzení dopadu, které přesně určí potřeby 
uživatele v konkrétních souvislostech. Požadavky na konkrétní, vědomý a výslovný souhlas 
byly zachovány, ale vztahují se jen na případy, kdy neproběhlo posouzení dopadu.

Pozměňovací návrh 26
Návrh nařízení
Čl. 4 – bod 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9a) „zvláštními kategoriemi osobních 
údajů“ informace, které uvádějí rasový či 
etnický původ, politické přesvědčení, 
náboženské vyznání či přesvědčení nebo 
členství v odborových organizacích, jakož 
i genetické údaje, údaje týkající se 
zdravotního stavu či sexuálního života 
nebo údaje ohledně odsouzení v trestních 
věcech či souvisejících bezpečnostních 
opatření;

Or. en

Odůvodnění

Zpracování „zvláštních kategorií osobních údajů“ již podléhá konkrétním požadavkům (viz 
článek 9). Z důvodů proporcionality by se tato skupina citlivých údajů měla rovněž zohlednit 
při určování dalších povinností správce (viz pozměňovací návrh k článku 31). Přidání 
definice tohoto pojmu přispívá k větší právní jistotě.
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Pozměňovací návrh 27
Návrh nařízení
Čl. 4 – bod 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(13) „hlavní provozovnou“ místo, tak jak 
je určil správce nebo zpracovatel údajů na 
základě následujících transparentních a 
objektivních kritérií: místo evropského 
ústředí dané skupiny, nebo místo 
společnosti, na kterou je v rámci skupiny 
přenesena odpovědnost za ochranu údajů, 
nebo místo společnosti, jež je nejlépe 
situováno (z hlediska funkce řízení, 
administrativní kapacity atd.) s ohledem 
na možnosti uplatňování a vynucování 
pravidel stanovených v tomto nařízení, 
nebo místo, kde se v rámci regionální 
skupiny přijímají hlavní rozhodnutí 
týkající se zpracování údajů;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh odráží za účelem vyjasnění skutečnou situaci společností 
jednajících napříč různými jurisdikcemi. Neměl by se vykládat jako podpora volného určování 
soudní příslušnosti („forum shopping“), neboť společnost musí pro účely tohoto nařízení 
odůvodnit místo své hlavní provozovny transparentními a objektivními kritérii.

Pozměňovací návrh 28
Návrh nařízení
Čl. 4 – bod 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění

Je nutné přidat definici finanční trestné činnosti, která je odvozena z doporučení Finančního 
akčního výboru, protože zpracování osobních údajů bude dovoleno za účelem prevence, 
vyšetřování a odhalování finanční trestné činnosti.

Pozměňovací návrh 29
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) subjekt údajů udělil souhlas se 
zpracováním svých osobních údajů pro 
jeden či více konkrétních účelů;

a) subjekt údajů udělil souhlas se 
zpracováním;

Or. en

Odůvodnění

Podmínky vyjádření souhlasu stanoví článek 7. Navrhovaná změna pro účely právní jistoty 
zajistí, aby podmínky stanovující zákonné zpracování nebyly v rozporu s podmínkami 
vyjádření souhlasu podle článku 7.

Pozměňovací návrh 30
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) zpracování je nezbytné pro uskutečnění 
oprávněných zájmů správce za podmínky, 
že tyto zájmy nepřevažují nad zájmem 

f) zpracování je nezbytné pro uskutečnění 
oprávněných zájmů správce nebo třetí 
strany či třetích stran, v jejichž zájmu se 
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nebo základními právy a svobodami 
subjektu údajů vyžadujícími ochranu 
osobních údajů, zejména pokud je 
subjektem údajů dítě. To se netýká 
zpracování prováděného orgány veřejné 
moci při plnění jejich úkolů.

údaje zpracovávají, za podmínky, že tyto 
zájmy nepřevažují nad zájmem nebo 
základními právy a svobodami subjektu 
údajů vyžadujícími ochranu osobních 
údajů, zejména pokud je subjektem údajů 
dítě. To se netýká zpracování prováděného 
orgány veřejné moci při plnění jejich 
úkolů.

Or. en

Odůvodnění

Zpracování údajů z důvodu oprávněných zájmů třetích osob musí být nadále možné, jak je 
tomu podle směrnice o ochraně údajů 95/46/ES, za předpokladu, že jsou splněny nezbytné 
podmínky. Tento způsob zpracování osobních údajů je nepostradatelný pro oprávněné 
každodenní fungování mnoha společností. Například používání adres třetích stran má velký 
význam pro oslovení nových zákazníků.

Pozměňovací návrh 31
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) mezinárodními úmluvami, jejichž 
smluvní stranou je Unie nebo členský stát.

Or. en

Odůvodnění

Veřejný zájem může být vyjádřen též v mezinárodních úmluvách, a to i v případě absence 
specifických vnitrostátních právních předpisů či právních předpisů EU. V těchto případech by 
bylo třeba, aby tyto úmluvy respektovaly vlastní smysl práva na ochranu osobních údajů a 
byly přiměřené sledovanému oprávněnému cíli. Nadto by veškeré zpracování osobních údajů 
na tomto základě muselo evidentně splňovat také všechny další aspekty tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 32
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud účel dalšího zpracování není 
slučitelný s účelem, pro který byly osobní 

4. Pokud účel dalšího zpracování není 
slučitelný s účelem, pro který byly osobní 
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údaje shromážděny, musí být právním 
základem zpracování nejméně jeden 
z důvodů uvedený v odst. 1 písm. a) až e). 
Platí to zejména pro všechny změny 
specifických a obecných smluvních 
podmínek.

údaje shromážděny, musí být právním 
základem zpracování nejméně jeden 
z důvodů uvedený v odst. 1 písm. a) až f). 
Platí to zejména pro všechny změny 
specifických a obecných smluvních 
podmínek.

Or. en

Odůvodnění

Důležité je zahrnout také oprávněné zájmy; jako příklad z konkrétního odvětví může posloužit 
zajištění účinnějšího dodavatelského řetězce energie prostřednictvím zavedení inteligentních 
energetických sítí. I když ke shromažďování údajů o spotřebě energie nedal subjekt údajů 
výslovný souhlas, je možné je shromažďovat pro účely zlepšení účinnosti celkové dodávky, 
pokud je oprávněným zájmem poskytovatele služby použít tuto informaci k dosažení zlepšení 
dodávky, a v tomto smyslu by měla existovat určitá pružnost.

Pozměňovací návrh 33
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise je v souladu s článkem 86 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci za účelem dalšího vymezení 
podmínek uvedených v odst. 1 písm. f) pro 
různá odvětví a různé situace při 
zpracovávání údajů, včetně zpracování 
osobních údajů týkajících se dítěte.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Důkazní břemeno, že subjekt údajů 
vyjádřil souhlas se zpracováním svých 
osobních údajů za určitým účelem, nese 
správce.

vypouští se
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Or. en

Odůvodnění

Nadbytečná formulace, neboť důkazní břemeno je v současné době stanoveno běžným 
procesním právem.

Pozměňovací návrh 35
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Forma souhlasu získaného za účelem 
zpracování osobních údajů subjektu 
údajů je přiměřená typu zpracovávaných 
údajů a účelu jejich zpracování, jak je 
stanovilo řádně provedené posouzení 
dopadu na ochranu údajů, jež popisuje 
článek 33.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh spojuje stanovení přiměřeného souhlasu s výsledky posouzení 
dopadu, což podpoří jeho používání. Pokud se posouzení dopadu na ochranu údajů 
neprovedlo, nadále platí standardní požadavek výslovného souhlasu.

Pozměňovací návrh 36
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Pokud toto posouzení dopadu 
nestanovilo jako přiměřenou jinou formu 
souhlasu, je souhlas získán v podobě 
konkrétního, vědomého a výslovného 
prohlášení nebo jiného jednoznačného 
potvrzení.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh spojuje stanovení přiměřeného souhlasu s výsledky posouzení 



PA\913984CS.doc 27/83 PE496.562v01-00

CS

dopadu, což podpoří jeho používání. Pokud se posouzení dopadu na ochranu údajů 
neprovedlo, nadále platí standardní požadavek výslovného souhlasu.

Pozměňovací návrh 37
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud má být souhlas subjektu údajů 
vyjádřen písemným prohlášením, které se 
rovněž týká jiné skutečnosti, musí být 
požadavek na vyjádření souhlasu svou
podobou odlišitelný od této druhé 
skutečnosti.

2. Pokud má být souhlas subjektu údajů 
vyjádřen písemným prohlášením, které se 
rovněž týká jiné skutečnosti, musí být 
požadavek na vyjádření souhlasu svou 
podobou zřetelně odlišitelný od této druhé 
skutečnosti. 

Or. en

Odůvodnění

Subjekt údajů by měl poskytovat svůj souhlas za jasných a jednoznačných podmínek. Pokud 
formulace týkající se souhlasu nemají zapadnout v jiném odborném žargonu, měl by se místo 
pojmu „odlišitelný“ použít spíše pojem „zřetelně odlišitelný“. Souhlas by měl být zdůrazněn, 
nikoli odlišen.

Pozměňovací návrh 38
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Subjekt údajů má vůči správci, který 
osobní údaje na základě souhlasu
zpracovává, právo kdykoli svůj souhlas 
odvolat. Pokud je souhlas součástí 
smluvního nebo zákonem upraveného 
vztahu, závisí jeho odvolání na smluvních 
nebo zákonem daných podmínkách.
Odvoláním souhlasu není dotčena 
zákonnost zpracování vycházejícího ze 
souhlasu, který byl dán před jeho 
odvoláním. Uznává se, že odvolání 
souhlasu může sloužit k ukončení vztahu 
se správcem.

Or. en
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný pro uplatnění práva odvolat souhlas v praxi a zajištění 
právní jistoty: vyjasňuje, že původní příjemce souhlasu je jediným, na koho lze směřovat 
odvolání souhlasu. Toto vyjasnění je nezbytné pro případy, kdy byly údaje na základě 
souhlasu předány třetím stranám nebo zveřejněny.

Pozměňovací návrh 39
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Vyjádření souhlasu nepředstavuje právní 
základ pro zpracování údajů, pokud mezi 
postavením subjektu údajů a správce 
existuje značná nerovnováha.

4. Vyjádření souhlasu nepředstavuje právní 
základ pro zpracování údajů, pokud nebyl 
udělen svobodně, zejména v takovém 
případě, kdy mezi postavením subjektu 
údajů a správce existuje značná 
nerovnováha, pokud jde o tento konkrétní 
souhlas.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je vyjasnit poněkud neurčitý pojem „značná 
nerovnováha“ pomocí uvedení možných případů, jako je případ, kdy je subjekt údajů 
zaměstnán správcem nebo kdy je správcem orgán veřejné moci a kdy z této nerovnováhy 
vyplývá, že souhlas pravděpodobně nebyl udělen svobodně.

Pozměňovací návrh 40
Návrh nařízení
Čl. 8 – 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 týkajících se metod 
získávání ověřitelného souhlasu 
uvedeného v odstavci 1. Komise přitom 
zváží zvláštní opatření, zejména pro 
správce, kteří jsou mikropodniky a 
malými nebo středními podniky.

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 41
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zakazuje se zpracování osobních údajů, 
které odhalují rasový či etnický původ, 
politické názory, náboženské vyznání nebo 
přesvědčení, členství v odborových 
organizacích, jakož i zpracování 
genetických údajů či údajů týkajících se 
zdravotního stavu či sexuálního života, 
nebo odsouzení v trestních věcech či 
související bezpečnostní opatření.

1. Zakazuje se zpracování zvláštních 
kategorií osobních údajů.

Or. en

Odůvodnění

Zvláštní kategorie osobních údajů vymezuje čl. 4 odst. 1 bod 9a (nový), a proto není třeba 
definici na tomto místě opakovat.

Pozměňovací návrh 42
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) zpracování je nezbytné pro splnění 
úkolu ve veřejném zájmu na základě práva 
Unie nebo členského státu, které poskytuje
vhodné záruky pro ochranu oprávněných 
zájmů subjektu údajů nebo

g) zpracování je nezbytné pro splnění 
úkolu ve veřejném zájmu na základě práva 
Unie, práva členského státu nebo
mezinárodních úmluv, jejichž smluvní 
stranou je Unie nebo členský stát, které 
poskytují vhodné záruky pro ochranu 
oprávněných zájmů subjektu údajů nebo

Or. en

Odůvodnění

Veřejný zájem může být vyjádřen též v mezinárodních úmluvách, a to i v případě absence 
specifických vnitrostátních právních předpisů či právních předpisů EU. V těchto případech by 
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bylo třeba, aby tyto úmluvy respektovaly vlastní smysl práva na ochranu osobních údajů a 
byly přiměřené sledovanému oprávněnému cíli. Nadto by veškeré zpracování osobních údajů 
na tomto základě muselo evidentně splňovat také všechny další aspekty tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 43
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) zpracování údajů o zdravotním stavu je 
při splnění podmínek a záruk uvedených 
v článku 81 nezbytné pro zdravotní účely 
nebo

h) zpracování údajů o zdravotním stavu je 
při splnění podmínek a záruk uvedených 
v článku 81 nezbytné pro zdravotní účely, 
včetně účelů historiografického, 
statistického a vědeckého výzkumu, nebo

Or. en

Odůvodnění

Toto vyjasnění je nezbytné pro zajištění možnosti zpracovávat lékařské údaje používané pro 
účely historiografického, statistického a vědeckého výzkumu. Vědečtí pracovníci při 
epidemiologickém, klinickém a translačním výzkumu ve velké míře využívají rejstříky pacientů 
a biobanky, proto je nezbytné zajistit možnost zpracování osobních údajů pro zdravotnické 
účely.

Pozměňovací návrh 44
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) zpracování údajů týkajících se rozsudků 
v trestních věcech či souvisejících 
bezpečnostních opatření se provádí pod 
dohledem orgánu veřejné moci, nebo 
pokud je zpracování nezbytné pro 
splnění právní či regulační povinnosti, 
které správce podléhá, nebo pro splnění 
úkolu z důvodu důležitého veřejného 
zájmu, a pokud je k tomu oprávněn právem 
Unie nebo právem členského státu 
poskytujícím vhodné záruky. Úplný rejstřík 
trestů je veden pouze pod dohledem orgánu 
veřejné moci.

j) zpracování údajů týkajících se rozsudků 
v trestních věcech či souvisejících 
bezpečnostních opatření se provádí buď 
při splnění podmínek a záruk uvedených 
v článku 83a), nebo pod dohledem orgánu 
dozoru, nebo pokud je zpracování 
nezbytné pro splnění nebo pro zabránění 
porušení právní či regulační povinnosti, 
které správce podléhá, nebo pro splnění 
úkolu z důvodu důležitého veřejného 
zájmu, a pokud je k tomu oprávněn právem 
Unie nebo právem členského státu 
poskytujícím vhodné záruky. Úplný rejstřík 
trestů je veden pouze pod dohledem orgánu 
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veřejné moci.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyjasňuje formulaci Komise tím, že přidává kontrolu orgánu dozoru 
pro organizace, které zpracovávají údaje o rozsudcích v trestních věcech. Pozměňovací návrh 
rovněž objasňuje, že ne všechny případy zpracování údajů vykonávaného za účelem dodržení 
právních předpisů jsou zákonem přímo vyžadovány. V některých případech bude zpracování 
údajů součástí obezřetného řízení rizik, které má za úkol zabránit porušování právních 
předpisů.

Pozměňovací návrh 45
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je v souladu s článkem 86 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci za účelem dalšího vymezení 
kritérií, podmínek a vhodných záruk pro 
zpracování zvláštních kategorií osobních 
údajů uvedených v odstavci 1 a výjimek 
stanovených v odstavci 2.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 86 za účelem dalšího vymezení 
kritérií a podmínek pro určování zjevné 
nepřiměřenosti žádostí a poplatků 
uvedených v odstavci 4.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 47
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) účely zpracování, pro které jsou údaje 
určeny, včetně smluvních a všeobecných 
podmínek, pokud jsou údaje zpracovávány 
na základě čl. 6 odst. 1 písm. b), a 
oprávněných zájmů správce, pokud jsou 
údaje zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 
písm. f);

b) účely zpracování, pro které jsou údaje 
určeny, a oprávněné zájmy správce, pokud 
jsou údaje zpracovávány na základě čl. 6 
odst. 1 písm. f);

Or. en

Odůvodnění

Požadavek sdělovat smluvní a všeobecné podmínky je otázka, kterou náležitě upravuje 
občanské právo. Z hlediska ochrany údajů je tedy nutné poskytnout pouze informace ohledně 
účelu nebo oprávněných zájmů zpracování.

Pozměňovací návrh 48
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

V mnoha případech nelze dobu uchovávání údajů určit předem (například v případě smlouvy 
na dobu neurčitou). Může se též vyskytnout oprávněný důvod pro uchovávání údajů i po 
skončení smluvního vztahu.

Pozměňovací návrh 49
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) právo podat stížnost příslušnému orgánu e) právo podat stížnost příslušnému orgánu 
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dozoru a kontaktní údaje orgánu dozoru; dozoru;

Or. en

Odůvodnění

Povinnost upřesnit kontaktní údaje orgánu dozoru, který nese odpovědnost za veškeré 
nesprávné informace, by přinesla nepřetržité ověřování příslušných informací, což by 
nepřiměřeně zatížilo zejména malé a střední podniky.

Pozměňovací návrh 50
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) jakékoli další informace potřebné 
k tomu, aby bylo subjektu údajů zaručeno 
korektní zpracování, a to s ohledem na 
zvláštní okolnosti, za kterých se osobní 
údaje shromažďují.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Všeobecné rozšíření již tak rozsáhlých oznamovacích povinností podobné doložce by 
pravděpodobně vedlo ke značné právní nejistotě. Z této formulace nemohou ani dotčená 
společnost, ani spotřebitel s právní jistotou určit, které informace je třeba v jednotlivých 
případech poskytnout.

Pozměňovací návrh 51
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud se osobní údaje získávají od 
subjektu údajů, správce kromě informací 
uvedených v odstavci 1 poskytne subjektu 
údajů rovněž informace o tom, zda je 
poskytování osobních údajů povinné nebo 
dobrovolné, jakož i o možných důsledcích 
neposkytnutí těchto údajů.

2. Pokud se osobní údaje získávají od 
subjektu údajů, správce kromě informací 
uvedených v odstavci 1 poskytne subjektu 
údajů rovněž informace o tom, zda je 
poskytování osobních údajů povinné.

Or. en
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Odůvodnění

The information needs of data subjects are adequately taken into account, if they are 
informed whether the data provision is obligatory. Where this is not indicated, the provision 
of the data is consequently optional. The consumer is already accustomed to this practice.
There is no reason to change this effective and functioning system. Information about whether 
the provision of information is mandatory or optional and the possible consequences of the 
refusal of the data would unnecessarily expand the information requirements. It is also 
unnecessary in many cases because it is already obvious from the context. In the course of 
ordering a product it is for example necessary to specify a shipping address, so that the 
product can actually be delivered.

Pozměňovací návrh 52
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud se osobní údaje nezískávají od 
subjektu údajů, správce kromě informací 
uvedených v odstavci 1 poskytne subjektu 
údajů informace o původu těchto osobních 
údajů.

3. Pokud se osobní údaje nezískávají od 
subjektu údajů, správce kromě informací 
uvedených v odstavci 1 poskytne subjektu 
údajů informace o původu těchto osobních 
údajů, kromě případů, kdy údaje pocházejí 
z veřejně přístupného zdroje nebo kdy je 
předávání stanoveno zákonem nebo se 
údaje zpracovávají za účelem, jenž souvisí 
s profesními činnostmi dotčené osoby.

Or. en

Odůvodnění

Bez výjimek uvedených v pozměňovacím návrhu by povinnost poskytovat informace ohledně 
zdroje údajů byla nepřiměřená.

Pozměňovací návrh 53
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pokud se osobní údaje nezískávají od 
subjektu údajů, v době jejich zaznamenání 
nebo v rozumné lhůtě po jejich 
shromáždění s ohledem na zvláštní 
okolnosti, za kterých se údaje shromažďují 

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

nebo jinak zpracovávají, nebo pokud se 
uvažuje o jejich zpřístupnění dalšímu 
příjemci pak nejpozději tehdy, kdy se údaje 
zpřístupňují poprvé, nebo pokud se údaje 
používají pro komunikaci s dotčenou 
osobou, pak nejpozději při první 
komunikaci s touto osobou.

Or. en

Odůvodnění

Právo subjektu údajů na samostatné rozhodování o osobních informacích se bere přiměřeně 
v úvahu, je-li příslušná informace v daný moment k dispozici.

Pozměňovací návrh 54
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 5 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) údaje nebyly získány od subjektu údajů 
nebo zpracovávané údaje neumožňují 
ověření totožnosti (nepřímo 
identifikovatelné nebo pseudonymní 
údaje) a poskytnutí těchto informací není
možné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí; 
nebo

Or. en

Odůvodnění

Právo na přístup naznačuje, že správce může jednotlivce jasně identifikovat, to ale vždy 
neplatí – například pokud má k dispozici pouze nepřímo identifikovatelné informace.

Pozměňovací návrh 55
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) existenci práva požadovat od správce 
opravu nebo výmaz osobních údajů 
týkajících se subjektu údajů nebo vznést 
námitku proti zpracování těchto osobních 

e) existenci práva požadovat od správce 
opravu v souladu s článkem 16 nebo 
výmaz osobních údajů týkajících se 
subjektu údajů nebo vznést námitku proti 
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údajů; zpracování těchto osobních údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) právo podat stížnost příslušnému orgánu 
dozoru a kontaktní údaje orgánu dozoru;

f) právo podat stížnost příslušnému orgánu 
dozoru;

Or. en

Odůvodnění

Povinnost upřesnit kontaktní údaje orgánu dozoru, který nese odpovědnost za veškeré 
nesprávné informace, by přinesla nutnost nepřetržitě ověřovat příslušné informace, což by 
vedlo k nepřiměřené zátěži zejména malé a střední podniky.

Pozměňovací návrh 57
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Subjekt údajů má právo požadovat od 
správce výmaz osobních údajů, které se jej 
týkají, a zdržení se dalšího šíření těchto 
údajů, zejména v souvislosti s osobními 
údaji, které subjekt údajů zpřístupnil 
v dětském věku, pokud je splněn jeden 
z těchto důvodů:

1. Subjekt údajů má právo požadovat od 
správce výmaz osobních údajů, které se jej 
týkají, a zdržení se dalšího zpracovávání
těchto údajů, zejména v souvislosti 
s osobními údaji, které subjekt údajů 
zpřístupnil v dětském věku, pokud je 
splněn jeden z těchto důvodů:

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) subjekt údajů odvolá svůj souhlas, na 
jehož základě byly údaje podle čl. 6 odst. 1 
písm. a) zpracovávány, nebo pokud 
vypršela lhůta pro uchovávání údajů, pro 
níž byl dán souhlas, a pokud neexistuje 
žádný další právní důvod pro zpracování 
údajů;

b) subjekt údajů odvolá svůj souhlas, na 
jehož základě byly údaje podle čl. 6 odst. 1 
písm. a) zpracovávány, nebo pokud 
vypršela lhůta pro uchovávání údajů, pro 
níž byl dán souhlas, a pokud neexistuje 
žádný další právní důvod pro zpracování 
údajů, nebo pokud by zajištění výmazu 
všech údajů nepředstavovalo pro správce 
nepřiměřené úsilí;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud správce uvedený v odstavci 1 
zveřejnil osobní údaje, přijme vzhledem 
k údajům, za jejichž zveřejnění je 
zodpovědný, veškerá rozumná opatření, 
včetně technických, aby informoval třetí 
strany, které tyto údaje zpracovávají, že 
subjekt údajů od nich požaduje vymazání 

vypouští se
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všech odkazů na tyto osobní údaje nebo 
kopií či replikací těchto osobních údajů. 
Pokud správce povolil zveřejnění 
osobních údajů třetí straně, nese za něj 
odpovědnost správce.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k povaze internetu a možnostem umístit informace na různé stránky v globálním 
měřítku je toto ustanovení neproveditelné.

Pozměňovací návrh 61
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Správce provede výmaz neprodleně, 
s výjimkou případů, kdy je uchovávání 
osobních údajů nezbytné:

3. Správce provede výmaz neprodleně, za 
podmínek uvedených v odstavci 1 a 
v rozsahu, který je pro správce technicky 
nebo prakticky proveditelný, s výjimkou 
případů, kdy je uchovávání osobních údajů 
nezbytné:

Or. en

Odůvodnění

Odkaz na odstavec 1 poskytuje vysvětlení, aby se zabránilo dojmu, že podmínky stanovené 
v odstavcích 1 a 3 jsou v rozporu.

Pozměňovací návrh 62
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) pro splnění právní povinnosti uchovávat 
osobní údaje, které správce podléhá na 
základě práva Unie nebo práva členského 
státu; právní předpisy členského státu 
musí sledovat cíl veřejného zájmu, 
respektovat podstatu práva na ochranu 
osobních údajů a být přiměřené z hlediska 

d) pro splnění právní povinnosti uchovávat 
osobní údaje, které správce podléhá na 
základě práva Unie nebo práva členského 
státu;
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sledovaného legitimního cíle;

Or. en

Odůvodnění

Může se stát, že některé zákony jiných členských států budou vyžadovat, aby správce zamítl 
právo být zapomenut. Může být nutné údaje uchovávat například z účetních důvodů podle 
pravidel pro finanční výkaznictví.

Pozměňovací návrh 63
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 4 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) správce musí uchovávat osobní údaje, 
aby zajistil, že na základě námitky 
vznesené podle článku 19 bude další 
zpracovávání příslušných údajů 
vyloučeno.

Or. en

Odůvodnění

Námitka proti zpracování osobních údajů podle článku 19 standardně vylučuje zpracovávání 
příslušných údajů v budoucnosti. Aby bylo zajištěno, ze příslušné údaje skutečně nebudou 
v budoucnu zpracovávány, nesmí být vymazány, ale zablokovány nebo jinak označeny.

Pozměňovací návrh 64
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

a) kritérií a požadavků na uplatňování 
odstavce 1 v případě konkrétních odvětví a 
konkrétních situací, kdy se údaje 
zpracovávají,
b) podmínek pro výmaz odkazů, kopií 
nebo replikací osobních údajů z veřejně 



PE496.562v01-00 40/83 PA\913984CS.doc

CS

dostupných komunikačních služeb, jak je 
uvedeno v odstavci 2;
c) kritérií a podmínek pro omezení 
zpracování osobních údajů podle odstavce 
4.

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud se osobní údaje zpracovávají 
elektronicky a ve strukturovaném a běžně 
používaném formátu, má subjekt údajů 
právo získat od správce kopii 
zpracovávaných údajů elektronicky a ve 
strukturovaném a běžně používaném 
formátu, který umožňuje jejich další 
využití subjektem údajů.

1. Pokud se osobní údaje zpracovávají 
elektronicky a ve strukturovaném a běžně 
používaném formátu, má subjekt údajů 
právo získat od správce, je-li to technicky 
proveditelné a přiměřené, kopii 
zpracovávaných údajů elektronicky a ve 
strukturovaném a běžně používaném 
formátu, který umožňuje jejich další 
využití subjektem údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud subjekt údajů poskytl osobní 
údaje a zpracování je založené na souhlasu 
nebo smlouvě, má subjekt údajů právo 
přenést tyto osobní údaje a jakékoli jiné 
informace jím poskytnuté a uchovávané 
v automatizovaném systému zpracování do 
jiného systému v běžně používaném 
elektronickém formátu, aniž by tomu 
správce, od něhož byly osobní údaje 
získány, bránil.

2. Pokud subjekt údajů poskytl osobní 
údaje a zpracování je založené na souhlasu 
nebo smlouvě, má subjekt údajů, je-li to 
technicky proveditelné a přiměřené, právo 
přenést tyto osobní údaje a jakékoli jiné 
informace jím poskytnuté a uchovávané 
v automatizovaném systému zpracování do 
jiného systému v běžně používaném 
elektronickém formátu, aniž by tomu 
správce, od něhož byly osobní údaje 
získány, bránil.
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Or. en

Pozměňovací návrh 67
Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Práva uvedená v odstavci 1 a 2 by se 
neměla nepříznivě dotknout práv a svobod 
jiných osob, včetně práva na obchodní 
tajemství nebo práva duševního 
vlastnictví. Tyto úvahy ovšem nesmějí vést 
k tomu, že budou subjektu údajů odepřeny 
všechny informace.

Or. en

Odůvodnění

Použití formulace z bodu odůvodnění 51 ve vztahu k přístupu k údajům. Náležitá pozornost 
musí být věnována omezením týkajícím se přenositelnosti údajů, zejména ve vztahu 
k oprávněným zájmům podniků chránit v rozumné míře obchodní tajemství a práva duševního 
vlastnictví.

Pozměňovací návrh 68
Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Elektronický formát a s ním spojené 
funkce a postupy pro přenos osobních 
údajů podle odstavce 2 stanoví správce na 
základě nejvhodnějších dostupných 
průmyslových norem nebo definice 
zúčastněných stran z oblasti průmyslu či 
normalizačních subjektů.

Or. en

Odůvodnění

Organizace by měly mít možnost, aby stanovily formát pro přenos osobních údajů s ohledem 
na dotčený produkt a služby a také převažující technologie. Výše uvedená změna zajistí 
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v tomto ohledu nezbytnou pružnost.

Pozměňovací návrh 69
Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Subjekt údajů má právo vznést námitku 
z důvodů týkajících se jeho konkrétní 
situace kdykoli v průběhu zpracování 
osobních údajů, které je založeno na čl. 6 
odst. 1 písm. d), e) a f), pokud správce 
neprokáže závažné legitimní důvody pro 
zpracování, které převažují nad zájmy a 
základními právy a svobodami subjektu 
údajů.

1. Subjekt údajů má za podmínek 
uvedených v čl. 6 odst. 1 písm. d), e) a f) 
právo vznést námitku ze závažných důvodů 
týkajících se jeho konkrétní situace a 
odůvodňujících potřebu ochrany kdykoli 
v průběhu zpracování svých osobních 
údajů. V případě odůvodněné námitky 
nesmějí být ze strany správce tyto údaje 
dále používány ke zpracování.

Or. en

Odůvodnění

Tyto změny berou v úvahu účinné a osvědčené ustanovení o námitce obsažené v článku 14 
písm. a) směrnice 95/46/ES. Není důvod stávající systém měnit. V této oblasti nejsou známy 
žádné praktické problémy, které by odůvodňovaly legislativní změnu. To nyní platí tím spíše, 
že nařízení bude přímo použitelné, a nebude se tedy vyznačovat pružností směrnice.

Pozměňovací návrh 70
Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) nutné pro ochranu životně důležitých 
zájmů subjektu údajů nebo je ve veřejném 
zájmu, jak stanoví čl. 5 písm. d) a e);

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. c b (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) nutné pro ochranu práv jiných 
subjektů, např. pro účely odhalování 
podvodů, nesrovnalostí či jiných 
nezákonných činností podle práva Unie či 
práva členského státu;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2 – písm. c c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cc) zaměřeno na údaje, které byly 
anonymizovány.

Or. en

Odůvodnění

Údaje, které byly trvale anonymizovány podle definice v čl. 4 odst. 1 bodu 2b (novém).

Pozměňovací návrh 73
Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 86 za účelem dalšího vymezení 
kritérií a podmínek, které mají platit pro 
vhodná opatření na ochranu oprávněných 
zájmů subjektu údajů uvedených 
v odstavci 2.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 74
Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) splnění požadavků ohledně předchozího 
povolení nebo předchozí konzultace 
orgánu dozoru podle čl. 34 odst. 1 a 2;

d) splnění požadavků ohledně předchozí 
konzultace orgánu dozoru podle čl. 34 
odst. 1 a 2;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) jasné a dostupné politiky správy 
údajů, které jsou přiměřené množství a 
typu údajů zpracovávaných správcem a 
riziku narušení ochrany údajů, které je ve 
zpracování dat obsaženo;

Or. en

Odůvodnění

Účelem dodatečných oddílů je poskytnout základ pro skutečný a vymahatelný mechanismus 
odpovědnosti, který může být dostatečně pružný, aby jej mohly zavést jak velké podniky, tak i 
menší organizace. Taková koncepce je v souladu s osvědčenými postupy, které jsou již 
zavedeny v jiných režimech souladu, jako jsou např. právní předpisy proti úplatkářství.

Pozměňovací návrh 76
Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2 – písm. e b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

eb) doklady o úsilí nejvyššího vedení 
směřujícímu k provedení politik správy 
údajů v rámci celého podniku v zájmu 
zajištění souladu s tímto nařízením.

Or. en
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Odůvodnění

Účelem dodatečných oddílů je poskytnout základ pro skutečný a vymahatelný mechanismus 
odpovědnosti, který může být dostatečně pružný, aby jej mohly zavést jak velké podniky, tak i 
menší organizace. Taková koncepce je v souladu s osvědčenými postupy, které jsou již 
zavedeny v jiných režimech souladu, jako jsou např. právní předpisy proti úplatkářství.

Pozměňovací návrh 77
Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Návrh nařízení
Čl. 23 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ochrana údajů již od návrhu a standardní 
nastavení ochrany údajů

Ochrana údajů již od návrhu

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 3



PE496.562v01-00 46/83 PA\913984CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
86 za účelem vymezení jakýchkoli dalších 
kritérií a požadavků, pokud jde o vhodná 
opatření a mechanismy uvedené v 
odstavcích 1 a 2, zejména požadavků na 
ochranu údajů již od návrhu, které budou 
platit napříč odvětvími, produkty a 
službami.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise může stanovit technické normy 
pro požadavky uvedené v odstavcích 1 a 2. 
Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem podle čl. 87 
odst. 2.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Tím, že správce jmenuje svého 
zástupce, nejsou dotčeny právní kroky, 
které by mohly být podniknuty proti 
správci samotnému.

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Zástupce jedná jménem správce a je správcem v EU. Non bis in idem.

Pozměňovací návrh 82
Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý správce a zpracovatel, a 
v patřičném případě zástupce správce, vede 
dokumentaci o všech zpracováních, za 
která nese odpovědnost.

1. Každý správce a zpracovatel, a 
v patřičném případě zástupce správce, vede 
dokumentaci o politikách a opatřeních 
přijatých v zájmu zajištění toho, že 
zpracování osobních údajů, za které nese 
odpovědnost, se děje v souladu s článkem 
22.

Or. en

Odůvodnění

Normativní požadavky na vedení dokumentace o veškeré činnosti související se zpracováním 
údajů jsou pro nadnárodní společnosti i menší podniky nesplnitelné a nevedly by k větší 
ochraně soukromí zákazníků. Předložený pozměňovací návrh se vyhýbá zavádění právně 
formalistních a příliš zatěžujících programů k zajišťování souladu, které vedou k papírování, 
avšak žádné lepší provozní postupy do praxe nepřinášejí.

Pozměňovací návrh 83
Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Dokumentace obsahuje informace 
nezbytné k tomu, aby mohl orgán dozoru 
ověřit, že správce či zpracovatel dodržuje 
toto nařízení, a to včetně popisu veškerých 
relevantních vnitřních opatření a 
mechanismů, které mají být v souladu 
s článkem 22.

Or. en
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Odůvodnění

Normativní požadavky na vedení dokumentace o veškeré činnosti související se zpracováním 
údajů jsou pro nadnárodní společnosti i menší podniky nesplnitelné a nevedly by k větší 
ochraně soukromí zákazníků. Předložený pozměňovací návrh se vyhýbá zavádění právně 
formalistních a příliš zatěžujících programů k zajišťování souladu, které vedou k papírování, 
avšak žádné lepší provozní postupy do praxe nepřinášejí.

Pozměňovací návrh 84
Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V dokumentaci jsou obsaženy 
přinejmenším tyto údaje:

vypouští se

a) jméno a kontaktní údaje správce nebo 
případného společného správce či 
zpracovatele a v patřičném případě 
zástupce;
b) v patřičném případě jméno a kontaktní 
údaje inspektora ochrany údajů;
c) účely zpracování, včetně oprávněných 
zájmů správce tam, kde se zpracování 
údajů zakládá na čl. 6 odst. 1 písm. f);
d) popis kategorií subjektů údajů a 
kategorií osobních údajů, které se na ně 
vztahují;
e) informace o příjemcích nebo 
kategoriích příjemců daných osobních 
údajů, včetně správců, kterým se osobní 
údaje sdělují s ohledem na jejich 
oprávněné zájmy;
f) v příslušných případech informace o 
předávání údajů do třetích zemí nebo 
mezinárodním organizacím, včetně 
informací, jež danou třetí zemi či 
mezinárodní organizaci identifikují, a v 
případě předávání podle čl. 44 odst. 1 
písm. h) doložení vhodných záruk;
g) obecné informace o lhůtách pro výmaz 
jednotlivých kategorií údajů;
h) popis mechanismů podle čl. 22 odst. 3.
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Or. en

Pozměňovací návrh 85
Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. S ohledem na stav techniky a náklady 
provedení přijmou správce a zpracovatel 
vhodná technická a organizační opatření, 
aby zajistili úroveň bezpečnosti, která bude 
odpovídat rizikům vyplývajícím ze 
zpracování a z povahy osobních údajů, jež 
mají být chráněny.

1. S ohledem na stav techniky a náklady 
provedení přijmou správce a zpracovatel 
vhodná technická a organizační opatření 
včetně pseudonymizace, aby zajistili 
úroveň bezpečnosti, která bude odpovídat 
rizikům vyplývajícím ze zpracování a 
z povahy osobních údajů, jež mají být 
chráněny.

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 3
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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 technická a 
organizační opatření uvedená v 
odstavcích 1 a 2, včetně určení toho, co se 
pro konkrétní odvětví a v konkrétních 
situacích, kdy se zpracovávají údaje, 
rozumí stavem techniky, přičemž zohlední 
vývoj technologií a metod standardního 
nastavení ochrany údajů a ochrany 
soukromí již od návrhu, s výjimkou 
případů, kdy se použije odstavec 4.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Dojde-li k narušení bezpečnosti 
osobních údajů zvláštních kategorií, jako 
jsou osobní údaje podléhající služebnímu 
tajemství, osobní údaje týkající se 
trestných činů či podezření z trestného 
činu či osobní údaje týkající se 
bankovních účtů či účtů úvěrových karet, 
které vážně ohrožuje práva či oprávněné 
zájmy subjektu údajů, správce jej bez 
zbytečného odkladu ohlásí orgánu dozoru.

Or. en

Odůvodnění

Ohlášení narušení bezpečnosti osobních údajů by měla být kvalitativní, a nikoli pouze 
kvantitativní povahy. Dojde-li k významnému a závažnému narušení, které poškozuje subjekt 
údajů, správce by se měl ze všeho nejdříve zaměřit na nápravu narušení a teprve potom věc 
hlásit orgánu dozoru. Stanovení pevných, avšak nedodržitelných lhůt pro všechny eventuální 
formy narušení bezpečnosti osobních údajů by vedlo k nedostatečné kvalitě kontroly toho, co 
představuje skutečnou hrozbu pro subjekty údajů, a co více – mohlo by vzhledem k objemu a 
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frekvenci způsobit zahlcení orgánů dozoru ohlášeními.

Pozměňovací návrh 89
Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Jestliže narušení bezpečnosti osobních 
údajů podle čl. 31 odst. 1 vážně ohrožuje 
práva či oprávněné zájmy subjektu údajů, 
správce po ohlášení podle uvedeného
článku oznámí případ narušení bez 
zbytečného odkladu dotčenému subjektu 
údajů.

Or. en

Odůvodnění

Aby byla zajištěna proporcionalita, je nezbytné tento požadavek na ohlašování kvalitativně 
omezit pouze na určité typy osobních údajů a pouze na případy vážných negativních dopadů. 
Tak se předejde tomu, že budou příslušné orgány zahlceny zprávami o případech menší 
závažnosti.
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Pozměňovací návrh 91
Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Specifická rizika uvedená v odstavci 1 
jsou spojena zejména s těmito 
zpracováními:

2. Specifická rizika uvedená v odstavci 1 
jsou spojena s těmito zpracováními:

Or. en

Odůvodnění

V zájmu právní jistoty je nezbytné jasně stanovit, která specifická rizika jsou míněna, a to 
úplným výčtem.

Pozměňovací návrh 93
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
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Or. en

Odůvodnění

Aktivní zjišťování postoje subjektů údajů znamená pro správce údajů nepřiměřenou zátěž.

Pozměňovací návrh 94
Návrh nařízení
Čl. 34 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Předchozí povolení a předchozí konzultace Předchozí konzultace

Or. en

Odůvodnění

V zájmu vnitřní soudržnosti s cíli stanovenými v bodě odůvodnění 70.

Pozměňovací návrh 95
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.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Prior authorization or consultation with supervisory authorities will lead to a misallocation 
of privacy resources and place a significant burden on already overextended supervisory 
authorities, create significant, inevitable delays in the rollout of new products and services, 
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and generally disincentivise the creation of effective corporate privacy programmes.
Requiring enterprises that have invested in these internal programmes to submit to 
compulsory consultation with the supervisory authority will have an adverse impact on their 
ability to develop and release to the market new products and services which benefit 
consumers and the economy.

Pozměňovací návrh 96
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 osobních 
údajů zvláštních kategorií podle článku 9
konzultovat orgán dozoru, aby se zajistil 
soulad zamýšleného zpracování s tímto 
nařízením, a zejména aby se omezila rizika 
pro subjekty údajů, pokud:

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby byl k dispozici model předchozí konzultace založený na posouzení rizik. 
Nutnost ohlašování pokaždé, kdy dojde ke změně ve zpracovávání, způsobí obrovské množství 
ohlášení orgánu dozoru a je velmi nepravděpodobné, že tento orgán bude schopen všechna 
ohlášení zpracovat. Ohlášení by mělo být vyžadováno pouze pro ta zpracování, která se týkají 
citlivých údajů, nebo pokud se ustaví nový zpracovatel.

Pozměňovací návrh 97
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.

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 98
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 jsou na seznamu stanoveném 
v odstavci 4 uvedeny typy 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
86 za účelem dalšího vymezení kritérií a 
požadavků, pokud jde o určování vysoké 
míry specifického rizika uvedené v odst. 2 
písm. a).

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 100
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. Výkonné vedení správce nebo 
zpracovatele je inspektorovi ochrany údajů
při plnění jeho úkolů nápomocno a 
poskytuje mu personál, prostory, vybavení 
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a jakékoliv další zdroje potřebné k výkonu 
povinností a úkolů uvedených v článku 
37.

Or. en

Odůvodnění

Také povinnosti a úkoly inspektora ochrany údajů by měly být definovány na strategičtější 
úrovni, aby byla zajištěna účinnost ochrany údajů spolu s náležitou linií výkaznictví 
vůči výkonnému vedení.

Pozměňovací návrh 101
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 hlavní 
dokumentace uvedená v článku 28;

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

e) rozvíjet postupy pro sledování, vedení 
dokumentace, ohlašování a oznamování 
případů narušení bezpečnosti osobních 
údajů podle článků 31 a 32;

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) sledovat, zda správce nebo zpracovatel f) rozvíjet postupy, jimiž se sleduje, zda 
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vypracovávají posouzení dopadu na 
ochranu údajů a žádají o předchozí 
povolení nebo předchozí konzultaci, jsou-li 
těmito úkony povinováni podle článků 33 a 
34;

správce nebo zpracovatel vypracovávají 
posouzení dopadu na ochranu údajů a 
žádají o předchozí povolení nebo předchozí 
konzultaci, jsou-li těmito úkony 
povinováni podle článků 33 a 34;

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1 – písm. f a) (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) zajistit, aby byla přijata opatření o 
odpovědnosti podle čl. 22 odst. 2 písm. c) 
až eb).

Or. en

Odůvodnění

Objasnění ústřední úlohy inspektora ochrany údajů v řetězci odpovědnosti vůči nejvyššímu 
vedení. 

Pozměňovací návrh 105
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) být nápomocen při reagování 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 106
Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 1
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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 
nařízení s přihlédnutím ke konkrétní 
povaze různých odvětví a různých 
zpracování.

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 a orgánům členských 
států umožnilo rychle zhodnotit úroveň 
ochrany údajů, kterou jim správci a 
zpracovatelé nabízejí. Mechanismy pro 
vydávání osvědčení o ochraně údajů 
přispějí k řádnému uplatňování tohoto 
nařízení s přihlédnutím ke konkrétní 
povaze různých odvětví a různých 
zpracování.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh stimuluje a umožňuje vytvoření systému, v němž regulační orgány 
akreditují nezávislé posuzovatele, a to jak pro posuzování na úrovni celého podniku, tak pro 
posuzování týkající se konkrétních produktů či technologií.

Pozměňovací návrh 107
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, která provádí 
mezinárodní předávání údajů, pouze 
pokud ve věci ochrany osobních údajů 
uvedli vhodné záruky v právně závazném 
nástroji.

Or. en
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Pozměňovací návrh 108
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, prohlásila-li 
Komise podle čl. 62 odst. 1 písm. b) tyto 
doložky za obecně platné, nebo

Or. en

Odůvodnění

Není žádný důvod k tomu, aby byl při přijímání standardních doložek spouštěn mechanismus 
jednotnosti; dnes tomu tak také není.

Pozměňovací návrh 109
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) 
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, které významně 
ovlivňuje volný pohyb osobních údajů 
v rámci Unie, orgán dozoru použije 
mechanismus jednotnosti uvedený v článku 
57.

Or. en

Odůvodnění

The consistency mechanism should be used only when justified, i.e. when the transfer 
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substantially affects the free movement of data, but not when it affects data subjects for more 
than one Member State, as that penalizes with more administrative burden those controllers 
and processors that have activities in more than one member state. The competent 
supervisory authority, the hosting competent authority should not have its competence in its 
territory undermined. The so called one-stop shop would be significantly undermined 
otherwise. As this is a regulation that is directly applicable in all Member States, there should 
be no doubt that the competent supervisory authority of the controller or the processor will 
only authorize contractual clauses applicable to the controller or the processor. The 
consistency mechanism can however apply in cases where the transfer of data is to be 
prohibited, or there is already a possibility to coordinate investigations. Finally, an 
equivalent obligation to submit the approval of contractual clauses by the Article 29 WP does 
not exist in the current legislative homework (i.e. Directive 95/46).

Pozměňovací návrh 110
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. Orgán dozoru schvaluje závazná 
podniková pravidla za předpokladu, že:

Or. en

Odůvodnění

Není žádný důvod k tomu, aby byl při schvalování závazných podnikových pravidel spouštěn 
mechanismus jednotnosti. Není tomu tak ani v případě stávajícího rámce ochrany údajů.

Pozměňovací návrh 111
Návrh nařízení
Čl. 44 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výjimky Jiné oprávněné důvody mezinárodního 
předávání

Or. en
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Pozměňovací návrh 112
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.

h) předání je nezbytné pro účely 
oprávněných zájmů správce nebo 
zpracovatele 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.

Or. en

Odůvodnění

V dnešní společnosti, v níž mají osobní údaje zásadní význam, není důvod k tomu, aby byla 
zahrnuta pouze ta předání, která jsou častá nebo jsou značného rozsahu, neboť to neodpovídá 
realitě pohybu údajů, a bylo by to tedy v rozporu s cílem zajistit volný pohyb údajů.

Pozměňovací návrh 113
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 mezinárodními 
úmluvami, právem Unie nebo právem 
členského státu, kterému správce podléhá.

Or. en

Odůvodnění

Veřejný zájem může být vyjádřen též v mezinárodních úmluvách, a to i v případě absence 
specifických vnitrostátních právních předpisů či právních předpisů EU. V těchto případech by 
bylo třeba, aby tyto úmluvy respektovaly vlastní smysl práva na ochranu osobních údajů a 
byly přiměřené sledovanému oprávněnému cíli. Nadto by veškeré zpracování osobních údajů 
na tomto základě muselo evidentně splňovat také všechny další aspekty tohoto nařízení.
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Pozměňovací návrh 114
Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
86 za účelem dalšího vymezení 
„důležitého veřejného zájmu“ ve smyslu 
odst. 1 písm. d), jakož i za účelem 
vymezení kritérií a požadavků, pokud jde 
o vhodné záruky uvedené v odst. 1 písm. 
h).

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 115
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 v rámci 
orgánů veřejné moci vedoucí orgán 
dozoru, který 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.

Or. en

Odůvodnění

Měl by být jasně určen vedoucí orgán dozoru, aby bylo podpořeno uplatňování principu 
jednotného kontaktního místa.
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Pozměňovací návrh 116
Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Každý orgán dozoru má pravomoc 
postihovat správní přestupky, zejména 
správní přestupky uvedené v čl. 79 odst. 4, 
5 a 6. Orgány dozoru mohou udílet 
sankce pouze správcům či zpracovatelům 
s hlavní provozovnou v témže členském 
státě anebo v souladu s články 56 a 57 
v případě, že orgán dozoru státu, v němž 
má správce či zpracovatel hlavní 
provozovnu, nepodnikne příslušné kroky.

Or. en

Odůvodnění

Objasnění a zdůraznění úlohy orgánů dozoru v souvislosti se sankcemi.

Pozměňovací návrh 117
Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Orgán dozoru jedná při výkonu 
povinností a pravomocí jemu svěřených 
zcela nezávisle.

1. Orgán dozoru jedná při výkonu 
povinností a pravomocí jemu svěřených 
zcela nezávisle bez ohledu na opatření 
spolupráce a jednotnosti, kterých se týká 
kapitola VII.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba řádně zohlednit povinnosti orgánů dozoru vůči sobě navzájem podle mechanismu 
jednotnosti.

Pozměňovací návrh 118
Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 1 – písm. d
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zajišťovat dodržování předchozích 
povolení a předchozích konzultací 
uvedených v článku 34;

d) zajišťovat dodržování předchozích 
konzultací uvedených v článku 34;

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 1 – písm. j a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ja) informovat správce anebo zpracovatele 
o dostupných soudních opravných 
prostředcích proti jeho rozhodnutí.

Or. en

Odůvodnění

Ustanovení o pravomocích orgánů dozoru vůči správci anebo zpracovateli by měla být 
doplněna o výslovné ustanovení o právních zárukách pro správce anebo zpracovatele.

Pozměňovací návrh 120
Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Orgány dozoru si vzájemně poskytují 
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 

1. Orgány dozoru si vzájemně poskytují 
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 
konzultace, inspekce a pohotové 
informování o otevírání případů a o 
následném vývoji, pokud je 
pravděpodobné, že zpracováním budou 
dotčeny subjekty údajů v několika 
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členských státech. členských státech.

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Návrh nařízení
Čl. 56 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Orgány dozoru stanoví praktické aspekty 
konkrétních akcí spolupráce.

4. Orgány dozoru stanoví ve svých 
jednacích řádech praktické aspekty 
konkrétních akcí spolupráce. Jednací řády 
se zveřejní v Úředním věstníku Evropské 
unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 122
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, 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, 
dotčenému správci či zpracovateli a 
Komisi.

Or. en
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Odůvodnění

Pro společnosti, na které se tato opatření přímo uplatní, neexistují žádné právní záruky.

Pozměňovací návrh 123
Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Evropská rada pro ochranu údajů přijme 
svůj jednací řád a organizuje svá vlastní 
provozní opatření. Zajistí zejména plnění 
svých povinností poté, co některému 
členovi skončí funkční období nebo 
některý člen odstoupí z funkce, zajistí 
zřízení podskupin pro konkrétní záležitosti 
či odvětví a stanoví své postupy v 
souvislosti s mechanismem jednotnosti 
uvedeným v článku 57.

2. Evropská rada pro ochranu údajů přijme 
svůj jednací řád a organizuje svá vlastní 
provozní opatření. Zajistí zejména plnění 
svých povinností poté, co některému 
členovi skončí funkční období nebo 
některý člen odstoupí z funkce, zajistí 
zřízení podskupin pro konkrétní záležitosti 
či odvětví a stanoví své postupy v 
souvislosti s mechanismem jednotnosti 
uvedeným v článku 57 a právní záruky pro 
dotčené správce či zpracovatele.

Or. en

Odůvodnění

Pro dotčené správce či zpracovatele neexistují žádné výslovné právní záruky.

Pozměňovací návrh 124
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 

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, ke konkrétním kategoriím 
osobních údajů, 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 
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nápravy daného porušení. spolupráce s orgánem dozoru za účelem 
nápravy daného porušení.

Or. en

Odůvodnění

Výši uložené sankce by mělo ovlivňovat i to, zda se jedná o „citlivé údaje“, či nikoli.

Pozměňovací návrh 125
Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 3

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. Orgán dozoru může zaslat písemné 
upozornění bez uložení sankce. Orgán 
dozoru může uložit pokutu v případě 
opakovaného a úmyslného nedodržení až 
do výše 1 000 000 EUR, nebo jedná-li se o 
podnik, až do výše 1 % jeho ročního 
celosvětového obratu.

a) fyzická osoba zpracovává osobní údaje 
bez obchodního zájmu nebo
b) podnik či organizace zaměstnávající 
méně než 250 osob zpracovává osobní 
údaje v rámci doplňující činnosti ke svým 
hlavním činnostem.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zachovat výši maximální sankce, kterou může orgán dozoru uložit a která může činit 
až 1 milion EUR nebo 1 % ročního celosvětového obratu podniku. Je však třeba zachovat 
nezávislost orgánů dozoru, kterou stanoví čl. 8 odst. 3 Listiny základních práv EU. 
Mechanismus jednotnosti a zejména čl. 58 odst. 3 a 4 nařízení mohou mimo jiné přispět 
k tomu, aby se v celé EU uplatňovaly správní sankce jednotně.

Pozměňovací návrh 126
Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 4 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Orgán dozoru uloží pokutu až do výše 
250 000 EUR, nebo v případě podniků až 
do výše 0,5 % jejich ročního celosvětového 
obratu, každému, kdo úmyslně či z 
nedbalosti:

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) nezajistí mechanismy pro žádosti 
subjektů údajů nebo kdo neodpoví 
subjektům údajů pohotově či za použití 
požadovaného formátu podle čl. 12 odst. 1 
a 2;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) účtuje poplatek za informace nebo za 
odpovědi na žádosti subjektů údajů, a 
poruší tak čl. 12 odst. 4.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 5 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Orgán dozoru uloží pokutu až do výše 
500 000 EUR, nebo v případě podniků až 
do výše 1 % jejich ročního celosvětového 
obratu, každému, kdo úmyslně či z 
nedbalosti:

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 5 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) neposkytne informace subjektu údajů 
podle článku 11, čl. 12 odst. 3 a článku 
14, nebo mu je neposkytne v úplném 
rozsahu či dostatečně transparentně;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 5 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) neposkytne subjektu údajů přístup k 
informacím nebo neopraví osobní údaje 
podle článků 15 a 16 nebo neoznámí 
relevantní informace příjemci podle 
článku 13;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 5 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) nedodrží právo být zapomenut nebo 
právo na výmaz nebo kdo nezavede 
mechanismy, kterými by zajistil 
dodržování lhůt, nebo kdo nepodnikne 
všechny potřebné kroky k informování 
třetích stran o tom, že subjekt údajů 
požaduje vymazání veškerých odkazů na 
své osobní údaje či veškerých kopií či 
replikací svých osobních údajů, podle 
článku 17;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 5 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) neposkytne kopii osobních údajů v 
elektronickém formátu nebo kdo 
znemožňuje subjektu údajů přenést 
osobní údaje do jiné aplikace, a porušuje 
tak ustanovení článku 18;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 5 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) nevymezí povinnosti každého ze 
společných správců podle článku 24 nebo 
kdo je nevymezí v dostatečné míře;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 135
Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 5 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) nevede dokumentaci podle článku 28, 
čl. 31 odst. 4 a čl. 44 odst. 3 nebo kdo ji 
nevede v dostatečné míře;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 5 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) nedodrží v případech, kdy se nenakládá 
se zvláštními kategoriemi údajů, pravidla 
související se svobodou projevu podle 
článku 80 nebo pravidla pro zpracovávání 
údajů v souvislosti se zaměstnáním podle 
článku 82 nebo podmínky pro 
zpracovávání údajů pro účely 
historiografického, statistického a 
vědeckého výzkumu podle článku 83.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 137
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:

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 138
Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 6 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zpracovává osobní údaje bez žádného 
nebo dostatečného právního základu nebo 
nedodrží podmínky týkající se souhlasu 
podle článků 6, 7 a 8;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 6 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zpracovává zvláštní kategorie údajů a 
poruší při tom články 9 a 81;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 6 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) nevyhoví námitce či požadavku podle 
článku 19;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 6 – písm. d
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) nedodrží podmínky související s 
opatřeními založenými na profilování 
podle článku 20;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 6 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) nepřijme interní politiky nebo 
neprovede odpovídající opatření za 
účelem zajištění a prokázání souladu 
podle článků 22, 23 a 30;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 6 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) nejmenuje zástupce podle článku 25; vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 6 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) zpracovává osobní údaje a poruší při 
tom povinnosti týkající se zpracovávání 
jménem správce podle článků 26 a 27 
nebo k takovému zpracovávání dá pokyn;

vypouští se



PE496.562v01-00 74/83 PA\913984CS.doc

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 6 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) neupozorní na narušení bezpečnosti 
osobních údajů orgán dozoru nebo 
subjekt údajů podle článků 31 a 32 nebo 
jim toto narušení neohlásí nebo je 
neohlásí včas či v úplnosti;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 6 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) neprovede posouzení dopadu na 
ochranu údajů nebo zpracuje osobní 
údaje bez předchozího povolení nebo bez 
předchozí konzultace orgánu dozoru 
podle článků 33 a 34;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 6 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) nejmenuje inspektora ochrany údajů 
nebo nezajistí podmínky pro plnění úkolů 
podle článků 35, 36 a 37;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 148
Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 6 – písm. k

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

k) zneužije pečeť nebo známku 
dokládající ochranu údajů ve smyslu 
článku 39;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 6 – písm. l

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

l) uskuteční předání údajů do třetí země 
nebo mezinárodní organizaci, které není 
povoleno rozhodnutím o přiměřenosti 
nebo vhodnými zárukami nebo výjimkou 
podle článků 40 až 44, nebo kdo k 
takovému předání vydá pokyn;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 6 – písm. m

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

m) nesplní příkaz nebo dočasný či trvalý 
zákaz zpracovávání nebo přerušení 
předávání údajů orgánem dozoru podle čl. 
53 odst. 1;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 151
Návrh nařízení
Článek 79 – odst. 6 – písm. n

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

n) nesplní povinnosti vůči orgánu dozoru 
podle čl. 28 odst. 3, článku 29, čl. 34 odst. 
6 a čl. 53 odst. 2, pokud jde o pomoc nebo 
odpovědi nebo poskytování relevantních 
informací nebo zpřístupňování prostorů;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 6 – písm. o

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

o) nedodrží pravidla pro zachovávání 
profesního tajemství podle článku 84.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 86, aby aktualizovala výše 
správních pokut uvedených v odstavcích 
4, 5 a 6 s přihlédnutím ke kritériím podle 
odstavce 2.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 154
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.

Aby se uvedlo právo na ochranu osobních 
údajů do souladu s předpisy upravujícími 
svobodu projevu, kapitola II (Zásady), 
kapitola III (Práva subjektu údajů), 
kapitola IV (Správce a zpracovatel), 
kapitola V (Předávání osobních údajů do 
třetích zemí a mezinárodním organizacím), 
kapitola VI (Nezávislé orgány dozoru), 
kapitola VII (Spolupráce a jednotnost) a 
články 73, 74, 76 a 79 kapitoly VIII 
(Opravné prostředky, odpovědnost a 
sankce) se nevztahují na zpracovávání 
osobních údajů prováděné výlučně pro 
účely žurnalistiky nebo uměleckého či 
literárního projevu.

Or. en

Odůvodnění

The new draft legislation on data protection takes the form of a regulation and thus is directly 
applicable. If data protection law applies directly, the freedom of the press exception must 
also be directly applicable. An implementation by Member States should not lower down the 
current level of protection. Furthermore, the exemption should be extended to Articles 73, 74, 
76 and 79 of Chapter VIII (on Remedies, Liabilities and Sanctions) because these Articles 
include new elements which go far beyond what is foreseen in the current directive and are 
not suitable for journalistic activities or pose a serious threat to press freedom.

Pozměňovací návrh 155
Návrh nařízení
Čl. 80 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Každý členský stát oznámí Komisi 
nejpozději do data uvedeného v čl. 91 odst. 
2 právní ustanovení, která přijme podle 
odstavce 1, a bez prodlení jakékoliv 
následné novely nebo změny, jež se těchto 
ustanovení dotknou.

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 156
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

Pozměňovací návrh 157
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

Pozměňovací návrh 158
Návrh nařízení
Článek 83 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 83a
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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 zpracování 
osobních údajů týkajících se rozsudků 
v trestních věcech či souvisejících 
bezpečnostních opatření povoleno, pokud 
jsou přijata odpovídající opatření 
k ochraně základních práv a svobod 
subjektu údajů a pokud zpracování:
a) slouží účelům prevence, vyšetřování či 
odhalování finanční trestné činnosti nebo
b) sleduje veřejný zájem, jako je ochrana 
před přeshraničními hrozbami finanční 
trestné činnosti,
a v obou případech se zpracování musí 
nezbytně provádět tak, že se nevyžaduje 
souhlas subjektu údajů, aby nedošlo 
k ohrožení účelů zpracování.

Or. en

Odůvodnění

The amendment adds a provision in order to allow the processing of criminal convictions 
data for the purpose of the prevention of financial crime. The EU has demonstrated its 
commitment to fight against financial crime with recent initiatives such as the review of the 
Anti-Money laundering Directive, the anti-corruption package, the anti-fraud strategy, and 
the establishment of the European Parliament special committee on organised crime, 
corruption and money laundering. This provision is therefore a needed complementary 
measure that will allow an effective fight against financial crime.  Finally, no consent should 
be asked in this scenario as this would not be forthcoming. Actors of financial crime would 
not be keen in providing consent and this would therefore defeat the purpose of processing 
the data.

Pozměňovací návrh 159
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 

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

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Návrh nařízení
Čl. 83 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pokud se osobní údaje získávají pro 
účely statistiky a veřejného zdraví, měla 
by být anonymizována bezprostředně po 
ukončení jejich sběru či činností 
souvisejících s kontrolou či zařazováním, 
a to s výjimkou případů, kdy jsou údaje 
nadále nezbytné k identifikaci pro účely 
statistiky[1] a veřejného zdraví, jako jsou 
epidemiologické, translační a klinické 
výzkumy.

Or. en

([1] Bod 8 přílohy doporučení Rady Evropy č. R (97) o ochraně osobních údajů 
shromažďovaných a zpracovávaných pro statistické účely – přijato Výborem ministrů dne 30. 
září 1997 na 602. zasedání náměstků ministrů.)

Odůvodnění

Výzkum v oblasti epidemiologie je z velké části založen na využívání „propojených údajů“ a 
se zcela anonymizovanými či pseudonymizovanými údaji jej nelze provádět. Výzkum na 
základě propojených údajů je pro některé země v Evropské unii luxusem, avšak pokud by 
vstoupila v platnost opatření, která jsou obsažena v tomto návrhu závazné směrnice, je možné, 
že by se tento typ zásadního výzkumu zastavil.

Pozměňovací návrh 161
Návrh nařízení
Čl. 83 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Pokud je subjekt údajů požádán o 
souhlas se zpracováním lékařských údajů 
výlučně pro výzkumné účely v oblasti 
veřejného zdraví, měl by mít možnost 
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poskytnout obecný souhlas pro účely 
epidemiologického, translačního a 
klinického výzkumu.

Or. en

Odůvodnění

In many fields of medicine and science, it is crucial for researchers to be able to follow the 
data of a certain patient they have been monitoring. This enables the researchers to 
understand and constantly improve their search for new treatments and cures. Importantly, 
epidemiological research involves monitoring populations to decipher trends in lifestyle, 
genetics, diseases among others, and is crucial for furthering public health research, an 
example of which is patient registries. Thus record linkage should remain possible, when it 
comes to the case of using medical data solely for the furthering of public health research, 
specifically epidemiological, translational and clinical research. With respect to the point on 
broad consent, the current Directive on Data Protection (95/46/EC) allows for exceptions for 
the processing of data for public health research and the general aim of the proposed 
Regulation is to apply the principle of explicit consent for the processing of personal data.
For public health research purposes, such as epidemiological, clinical and translational 
research it becomes virtually impossible to acquire the consent of every single data subject 
required for research. Public health researchers need to have access to the past, current and 
future medical records of patients in order to conduct their research. The option of broad 
consent gives the data subject a measure of control over their data and the option for their 
data being used for furthering public health research.

Pozměňovací návrh 162
Návrh nařízení
Čl. 83 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 163
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. 14 odst. 7, čl. 26 
odst. 5, čl. 33 odst. 6, čl. 35 odst. 11, čl. 37 
odst. 2, čl. 39 odst. 2 a čl. 43 odst. 3 je 
svěřena Komisi na dobu neurčitou počínaje 
datem vstupu tohoto nařízení v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 164
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) a článků 6 a 9 směrnice 2002/58/ES se 
ruší.

Or. en

Odůvodnění

In their recent Opinion on Geolocation Services in Smart Mobile Devices, the Article 29 
Working Party acknowledges the relevant and primary legal framework for regulating 
location data should be the Directive 95/46EC. Since the GDPR now includes “location 
data” as defined in Article 4(1), deleting Article 2(c) and 9 of Directive 2002/58/EC ensures 
legal certainty and consistency for individuals and business, removes dual regulation and 
supports a harmonised internal market on location based services and location privacy. Such 
an internal market will help drive consumer confidence and trust supporting the digital 
agenda and growth. Article 6 of Directive 2002/58/EC did define “Traffic Data” as personal 
data without any exemptions. This was fully correct at the time the rule was established.
However, today traffic data from publicly available electronic communications services is 
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increasingly used for machine-to-machine (m2m) communication – the so-called Internet of 
the Things. Protecting such traffic data does however not require the same levels of 
protection such as personal data does. The Internet of Things is crucial for the delivery of 
smart grids, smart cities and other technological innovations in the near future so it is 
incumbent on policymakers to provide a stable regulatory environment for such innovation.


