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Pozměňovací návrh 72
David Casa

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Hospodářská a sociální integrace 
vyplývající z fungování vnitřního trhu 
vedla ke značnému nárůstu přeshraničního 
pohybu údajů. Výměna údajů mezi 
hospodářskými a sociálními, veřejnými a 
soukromými subjekty se v celé Unii 
zvýšila. Právo Unie zavazuje vnitrostátní 
orgány členských států ke spolupráci a 
výměně osobních údajů, aby mohly plnit 
své povinnosti nebo provádět úkoly 
jménem orgánu jiného členského státu.

(4) Hospodářská a sociální integrace 
vyplývající z fungování vnitřního trhu 
vedla ke značnému nárůstu přeshraničních 
činností. Výměna údajů mezi 
hospodářskými a sociálními, veřejnými a 
soukromými subjekty se v celé Unii 
zvýšila. Právo Unie zavazuje vnitrostátní 
orgány členských států ke spolupráci a 
výměně osobních údajů, aby mohly plnit 
své povinnosti nebo provádět úkoly 
jménem orgánu jiného členského státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 73
David Casa

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

nejvyšší úroveň ochrany osobních údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Sajjad Karim

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(25) Souhlas by měl být dán výslovně 
prostřednictvím vhodné metody, jež 
umožňuje svobodný, konkrétní a vědomý 
projev vůle subjektu údajů formou 
prohlášení nebo jednoznačného potvrzení, 
že jednotlivci jsou si vědomi, že dávají 
souhlas se zpracováním osobních údajů, 
například zaškrtnutím políčka při návštěvě 
webové stránky nebo jiným prohlášením 
nebo jednáním, které v tomto kontextu 
jasně signalizuje souhlas subjektu údajů 
s navrhovaným zpracováním jeho osobních 
údajů. Tímto není dotčena možnost 
vyjádřit souhlas se zpracováním údajů 
v souladu se směrnicí 2002/58/ES za 
použití příslušného nastavení prohlížeče 
nebo jiné aplikace. Souhlas by se měl 
vztahovat na veškeré činnosti zpracovávání 
prováděné pro stejný účel nebo stejné 
účely. Je-li subjekt údajů vyzván 
k vyjádření souhlasu elektronickou cestou, 
musí být žádost jasná, stručná a nesmí 
zbytečně přerušovat využívání služby, pro 
kterou je souhlas dáván.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by se usilovat o to, aby nařízení nestanovilo příliš preskriptivní požadavky na souhlas. 
Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit další používání konkludentního souhlasu a 
zpracování údajů v souladu se směrnicí 2002/58/ES prostřednictvím příslušného nastavení 
prohlížeče nebo jiné aplikace. (viz bod odůvodnění 66 směrnice 136/2009/ES).
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Pozměňovací návrh 75
Sajjad Karim

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

V případě správce, který je zároveň zpracovatelem, není logické používat různé testy, aby se 
zjistilo, který správní orgán je pro danou organizaci příslušný. Pozměňovací návrh zajišťuje, 
aby tito správci mohli plně využívat jednotné kontaktní místo.

Pozměňovací návrh 76
Rebecca Taylor

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Je důležité zohlednit jak správce, tak zpracovatele údajů, protože to poskytuje jak soudržnost, 
tak právní srozumitelnost, pokud jde o uplatňování tohoto kritéria.

Pozměňovací návrh 77
Marielle Gallo

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 

(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 
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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.

prováděno na tomto místě; existence a 
používání technických prostředků a 
technologií pro zpracovávání osobních 
údajů nevytváří samy o sobě hlavní 
provozovnu, a proto nejsou rozhodujícím 
kritériem pro její určení.

Or. fr

Pozměňovací návrh 78
Evelyn Regner

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29 a) Osobní údaje pracovníků, zejména 
citlivé údaje, jako je politická orientace a 
členství a činnost v odborech, by měly být 
chráněny v souladu s články8, 12 a 28 
Listiny základních práv Evropské unie a s 
články 8 a 11 Evropské úmluvy o lidských 
právech a podnikům by za žádných 
okolností nemělo být dovoleno tyto údaje 
využívat k tomu, aby pracovníky 
umísťovaly na tzv. „černé listiny“, jež by 
byly poskytovány dalším podnikům s cílem 
diskriminovat konkrétní pracovníky.

Or. de

Pozměňovací návrh 79
Eva Lichtenberger
za skupinu Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(33) Aby se zajistilo, že souhlas je 
svobodný, mělo by být upřesněno, že 
souhlas není platným právním důvodem 
zpracování, pokud osoba nemá skutečnou a 
svobodnou volbu, a tudíž není schopna 
souhlas odmítnout nebo odvolat, aniž by 
tím byla poškozena. Souhlas by také 
neměl poskytovat právní základ pro 
zpracování údajů, pokud subjekt údajů 
nemá přístup k různým rovnocenným 
službám. Automatické nastavení, jako 
jsou předem zaškrtnutá políčka, mlčení 
nebo pouhé využití služby neznamenají 
souhlas. Souhlas je možné obdržet pouze 
pro takové zpracování, které je legální a 
není v nepoměru ve vztahu k jeho účelu. 
Nepřiměřené zpracování údajů nelze 
legalizovat prostřednictvím obdrženého 
souhlasu.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto dodatku je zabránit situacím, kdy se správci pokoušejí získat souhlas se 
zpracováním, které je zjevně neúměrné. To by mělo správním orgánům a soudcům poskytnout 
základ pro diskusi o skutečné, spíše než procesní spravedlnosti. Takové snaha o překročení 
pouhých procesních pravidel se objevuje také v obecném smluvním právu, v jehož rámci se 
vztahy mezi smluvními stranami řídí zásadami, jako je „dobrá víra“, oprávněnost a 
spravedlnost, v případech, kdy se zjistí, že konkrétní smluvní podmínky tyto zásady porušují.

Pozměňovací návrh 80
Eva Lichtenberger
za skupinu Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Vyjádření souhlasu nepředstavuje 
platný právní důvod zpracování osobních 

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

údajů, pokud mezi postavením subjektu 
údajů a správce existuje značná 
nerovnováha. Jedná se zejména o případ, 
kdy je subjekt údajů závislý na správci, 
například pokud osobní údaje zaměstnanců 
v souvislosti se zaměstnáním zpracovává 
zaměstnavatel, nebo kdy správce disponuje 
významnou tržní silou, pokud jde o 
některé produkty nebo služby, a kdy je 
poskytování těchto produktů nebo služeb 
podmíněno souhlasem se zpracováním 
osobních údajů nebo kdy jednostranná a 
nevýznamná změna podmínek služby 
neposkytuje subjektu údajů jinou 
možnost, než změnu přijmout, nebo 
opustit online zdroj, do kterého investoval 
mnoho času. Pokud je správce orgánem 
veřejné moci, došlo by k nerovnováze 
pouze při zpracovávání specifických údajů, 
při němž orgán veřejné moci může na 
základě svých příslušných veřejných 
pravomocí uložit povinnost a souhlas 
nemůže být považován za svobodně 
vyjádřený souhlas, přičemž je třeba vzít v 
úvahu zájmy subjektu údajů.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 81
Eva Lichtenberger
za skupinu Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 82
Marielle Gallo

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 45
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 83
Tadeusz Zwiefka

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 48

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. pl

Pozměňovací návrh 84
Tadeusz Zwiefka
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 51

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. pl

Pozměňovací návrh 85
Rebecca Taylor

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 53

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(53) Každý subjekt údajů by měl mít právo 
na opravu osobních údajů, které se ho 
týkají, a „právo být zapomenut“, pokud 
uchovávání těchto údajů není v souladu 
s tímto nařízením. Subjekty údajů by 
především měly mít právo na to, aby jejich 
osobní údaje byly vymazány a nebyly dále 
zpracovávány, pokud tyto údaje již nejsou 

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

potřebné pro účely, pro které byly 
shromážděny nebo jinak zpracovány, 
pokud subjekty údajů odvolaly svůj 
souhlas se zpracováním nebo pokud 
vznesly námitku proti zpracování osobních 
údajů, které se jich týkají, nebo pokud 
zpracování jejich osobních údajů není 
slučitelné s tímto nařízením z jiných 
důvodů. Toto právo je obzvláště důležité 
v případech, kdy subjekt údajů dal svůj 
souhlas v dětském věku, aniž by si byl v 
plném rozsahu vědom rizik spojených 
se zpracováním údajů, a později chce tyto 
osobní údaje zejména na internetu 
odstranit. Další uchovávání údajů by však 
mělo být přípustné, pokud je to nezbytné 
pro účely historiografického, statistického, 
souhrnného a vědeckého výzkumu, z 
důvodů veřejného zájmu v oblasti 
veřejného zdraví, pro účely zpracování 
zdravotních údajů pro lékařské účely, pro 
výkon práva na svobodu projevu, pokud to 
vyžaduje zákon nebo pokud existuje důvod 
pro omezení zpracování údajů namísto 
jejich výmazu.

Or. en

Odůvodnění

Pro subjekt údajů je velmi důležité, aby měl úplný záznam o svém zdraví, a mohla mu tak být 
v průběhu celého života poskytována nejlepší péče a léčba. Právo být zapomenut by se nemělo 
vztahovat na případy, kdy jsou údaje zpracovávány za lékařskými účely, jak je stanoveno v čl. 
81 písm. a. 

Pozměňovací návrh 86
Françoise Castex

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 55

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(55) Aby měly subjekty údajů větší 
kontrolu nad svými vlastními údaji a lépe 
uplatňovaly své právo na přístup, měly by 

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

mít právo získat údaje, které se jich týkají, 
rovněž v běžně používaném elektronickém 
formátu.  Subjekt údajů by měl být rovněž 
oprávněn přenést údaje, které poskytl, z 
jedné automatizované aplikace, například 
ze sociální sítě, do jiné aplikace.

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Eva Lichtenberger
za skupinu Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 55

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(55) Aby měly subjekty údajů větší 
kontrolu nad svými vlastními údaji a lépe 
uplatňovaly své právo na přístup, měly by 
v případě, kdy se osobní údaje 
zpracovávají elektronicky, bezplatně 
obdržet kopii údajů, které se jich týkají, 
v elektronickém, interoperabilním a 
strukturovaném, běžně používaném 
formátu. Subjekt údajů by měl být rovněž 
oprávněn přenést údaje, které poskytl, z 
jedné automatizované aplikace, například 
ze sociální sítě, do jiné aplikace. 
Poskytovatelé služeb informační 
společnosti by neměli poskytování svých 
služeb podmiňovat předáváním těchto 
údajů. Sociální sítě je třeba vybízet 
k tomu, aby v co největší míře uchovávaly 
údaje způsobem, který subjektům údajů 
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umožní účinnou přenositelnost údajů. 

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 88
Klaus-Heiner Lehne

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 58

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(58) Každá fyzická osoba by měla mít 
právo, aby se na ni nevztahovalo žádné 
opatření založené na profilování 
prostřednictvím automatizovaného 
zpracovávání a které má na tuto fyzickou 
osobu právní účinky nebo ji významným 
způsobem ovlivňuje. Intenzita skutečných 
účinků by měla být srovnatelná 
s právními účinky, které spadají do tohoto 
ustanovení. To neplatí pro opatření, která 
se vztahují na obchodní komunikaci, jako 
je například oblast správy vztahů se 
zákazníky nebo získávání zákazníků. 
Opatření založené na profilování 
prostřednictvím automatizovaného 
zpracovávání údajů, které má právní 
účinky na fyzickou osobu nebo fyzickou 
osobu významným způsobem ovlivňuje by 
ovšem mělo být přípustné, pokud je 
výslovně povoleno zákonem, provedeno 



PE500.695v01-00 16/216 AM\920534CS.doc

CS

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

Pozměňovací návrh 89
Rebecca Taylor

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) Každý subjekt údajů by měl mít 
právo, aby se na něj nevztahovalo žádné 
opatření založené na profilování 
prostřednictvím automatizovaného 
zpracování, které má negativní právní 
účinky na základní práva a svobody této 
fyzické osoby nebo významným způsobem 
negativně zasahuje subjekt údajů. Takové 
opatření by ovšem mělo být přípustné, 
pokud je výslovně povoleno zákonem, 
provedeno při uzavírání nebo plnění 
smlouvy, nebo pokud k tomu subjekt údajů 
dal svůj souhlas. V každém případě by 
takové zpracování mělo být spojeno 
s vhodnými zárukami, jako je informování 
subjektu údajů a právo na přímý osobní 
kontakt, jakož i vyloučení dětí z takového 
opatření.

Or. en

Odůvodnění

Ze znění Komise vyplývá, že negativní dopady má veškeré profilování, přestože v některých 
případech může mít profilování pozitivní účinky, jako je zlepšení služeb pro podobné 
zákazníky nebo nabízení služeb na míru
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Pozměňovací návrh 90
Eva Lichtenberger
za skupinu Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 58

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(58) Každá fyzická osoba by měla mít 
právo, aby se na ni nevztahovalo žádné 
opatření založené na profilování 
prostřednictvím automatizovaného 
zpracování. Jakékoli 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. 
Zpracování by konkrétně nikdy –ať 
úmyslně, či neúmyslně– nemělo vést 
k diskriminaci subjektů údajů na základě 
rasy nebo etnického původu, politických 
názorů, náboženství nebo víry, členství 
v odborech nebo sexuální orientace. 
Vzhledem k riziku diskriminace by takové 
zpracování nemělo být používáno 
k předvídání velmi řídkých charakteristik.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 91
Sajjad Karim

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 nebo 
zpracovatel uchovávat příslušné 
informace o hlavních kategoriích 
prováděného zpracování. Komise by měla 
stanovit jednotný formát pro dokumentaci 
těchto informací v celé Unii. Každý 
správce a zpracovatel by měl být povinen 
spolupracovat s orgánem dozoru a na jeho 
žádost mu zpřístupnit tyto záznamy, aby 
orgánu dozoru mohl pomoci při 
posuzování souladu těchto hlavních 
kategorií zpracování s tímto nařízením.

Or. en

Odůvodnění

Účinná ochrana údajů vyžaduje, aby organizace dostatečně zdokumentovaly své činnosti 
v oblasti zpracování údajů, avšak vedení záznamů o všech činnostech zpracování je neúměrně 
zatěžující. Cílem dokumentace by nemělo být naplnění byrokratických požadavků, 
dokumentace by měla správcům a zpracovatelům pomáhat při plnění jejich povinností.
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Pozměňovací návrh 92
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 67

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(67) Není-li odpovídajícím způsobem 
a včas řešeno narušení bezpečnosti 
osobních údajů, může to příslušnému 
jednotlivci způsobit značnou hospodářskou 
ztrátu a společenskou škodu, včetně 
zneužití jeho identity. Proto by měl 
správce, jakmile se dozví, že došlo 
k takovému narušení bezpečnosti, toto 
narušení oznámit orgánu dozoru bez 
zbytečného odkladu a, je-li to možné, do 
72 hodin. Pokud není možné tak učinit 
během 72 hodin, měly by být v oznámení 
vysvětleny důvody této prodlevy. 
Jednotlivci, jejichž osobní údaje by mohly 
být narušením bezpečnosti nepříznivě 
ovlivněny, by měli být bez prodlení 
vyrozuměni, aby mohli učinit nezbytná 
opatření. Narušení bezpečnosti by mělo být 
považováno za škodlivé pro ochranu údajů 
nebo soukromí subjektu údajů, pokud by 
mohlo vést například ke krádeži nebo 
zneužití identity, fyzické újmě, 
významnému ponížení nebo poškození 
pověsti. Oznámení by mělo popisovat 
povahu daného případu narušení 
bezpečnosti osobních údajů a obsahovat 
doporučení pro příslušnou osobu, jak 
případné nežádoucí účinky zmírnit. 
Oznámení by mělo být subjektu údajů 
učiněno co nejdříve, jak jen to je možné, a 
v těsné spolupráci s orgánem dozoru a 
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.
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Or. pl

Pozměňovací návrh 93
Françoise Castex

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 67

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(67) Není-li odpovídajícím způsobem 
a včas řešeno narušení bezpečnosti 
osobních údajů, může to příslušnému 
jednotlivci způsobit značnou hospodářskou 
ztrátu a společenskou škodu, včetně 
zneužití jeho identity. Proto by měl 
správce, jakmile se dozví, že došlo 
k takovému narušení bezpečnosti, toto 
narušení oznámit orgánu dozoru bez 
zbytečného odkladu a, je-li to možné, do 
72 hodin. Pokud není možné tak učinit 
během 72 hodin, měly by být v oznámení 
vysvětleny důvody této prodlevy. 
Jednotlivci, jejichž osobní údaje by mohly 
být narušením bezpečnosti nepříznivě 
ovlivněny, by měli být bez prodlení 
vyrozuměni, aby mohli učinit nezbytná 
opatření. Narušení bezpečnosti by mělo být 
považováno za škodlivé pro ochranu údajů 
nebo soukromí subjektu údajů, pokud by 
mohlo vést například ke krádeži nebo 
zneužití identity, fyzické újmě, 
významnému ponížení nebo poškození 
pověsti. Oznámení by mělo popisovat 
povahu daného případu narušení 
bezpečnosti osobních údajů a obsahovat 
doporučení pro příslušnou osobu, jak 
případné nežádoucí účinky zmírnit. 
Oznámení by mělo být subjektu údajů 
učiněno co nejdříve, jak jen to je možné, a 
v těsné spolupráci s orgánem dozoru a 
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, 
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přičemž delší lhůta může být opodstatněna, 
je-li potřebné přijmout vhodná opatření, 
která by zabránila pokračujícímu nebo 
obdobnému narušení bezpečnosti.

přičemž delší lhůta může být opodstatněna, 
je-li potřebné přijmout vhodná opatření, 
která by zabránila pokračujícímu nebo 
obdobnému narušení bezpečnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Françoise Castex

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 82

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 95
József Szájer

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 

(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 
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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.

příslušnými orgány pro hospodářskou 
soutěž, daňovými či celními správami, 
orgány finančního dohledu, útvary 
příslušnými v oblasti sociálního 
zabezpečení, subjekty odpovědnými za boj 
proti podvodům ve sportu nebo 
příslušnými orgány pro prevenci, 
vyšetřování, odhalování či stíhání trestných 
činů.

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Cecilia Wikström, Rebecca Taylor

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 121 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(121a) Toto nařízení umožňuje při 
provádění ustanovení v něm uvedených 
vzít v úvahu zásadu práva na přístup 
veřejnosti k úředním dokumentům. 
Osobní údaje v dokumentech, které jsou 
v držení veřejného orgánu nebo veřejného 
subjektu může tento orgán nebo subjekt 
zveřejnit v souladu s právními předpisy 
členského státu, které se na tento veřejný 
orgán nebo subjekt vztahují. Takovéto 
právní předpisy zajišťují soulad mezi 
právem na ochranu osobních údajů a 
zásadou práva na přístup veřejnosti 
k úředním dokumentům.

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Eva Lichtenberger
za skupinu Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 121 a (nový)



AM\920534CS.doc 23/216 PE500.695v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(121a) Toto nařízení umožňuje při 
provádění ustanovení v něm uvedených 
vzít v úvahu zásadu práva na přístup 
veřejnosti k úředním dokumentům. 
Osobní údaje v dokumentech, které jsou 
v držení veřejného orgánu nebo veřejného 
subjektu může tento orgán nebo subjekt 
zveřejnit v souladu s právními předpisy 
členského státu, které se na tento veřejný 
orgán nebo subjekt vztahují. Takovéto 
právní předpisy zajišťují soulad mezi 
právem na ochranu osobních údajů a 
zásadou práva na přístup veřejnosti 
k úředním dokumentům.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné zajistit, aby předpisy na ochranu údajů nekladly zbytečné překážky veřejnému 
dohledu nad veřejnými záležitostmi. Je tedy třeba zaručit plnění zásady práva na přístup 
veřejnosti k dokumentům, jak to uvádí Evropský inspektor ochrany údajů ve svých 
stanoviscích, pracovní skupina zřízená podle článku 29 a Agentura Evropské unie pro 
základní práva.

Pozměňovací návrh 98
Françoise Castex

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 129

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 

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 
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zákonnost zpracování, vymezování kritérií 
a podmínek v souvislosti se souhlasem 
dítěte, zpracování zvláštních kategorií 
údajů, vymezování kritérií a podmínek 
určování zjevné nepřiměřenosti žádostí a 
poplatků pro výkon práv subjektu údajů, 
kritérií a požadavků pro informování 
subjektu údajů a v souvislosti s právem na 
přístup, právem být zapomenut a právem 
na výmaz, opatření založená na 
profilování, kritéria a požadavky 
v souvislosti s odpovědností správce a 
ochranou údajů již od návrhu a 
standardním nastavením ochrany údajů, na 
zpracovatele, na kritéria a požadavky na 
dokumentaci a bezpečnost zpracování, 
kritéria a požadavky, pokud jde o 
zjišťování případů narušení bezpečnosti 
osobních údajů a jejich oznamování 
orgánu dozoru a okolnosti, za jakých se 
narušení bezpečnosti osobních údajů 
pravděpodobně nepříznivě dotkne 
subjektu údajů, kritéria a podmínky 
zpracovávání, pro které je třeba 
vypracovat posouzení dopadu na ochranu 
údajů, kritéria a požadavky pro určování 
vysokého stupně specifických rizik 
vyžadujících předchozí konzultaci, určení 
inspektora ochrany údajů a jeho úkolů, 
kodexy chování, kritéria a požadavky 
týkající se mechanismů pro vydávání 
osvědčení, kritéria a požadavky předávání 
založeného na závazných podnikových 
pravidlech, na odchylky v předávání 
údajů, správní sankce, zpracovávání 
údajů pro zdravotní účely, zpracovávání 
údajů v souvislosti se zaměstnáním a 
zpracovávání údajů pro účely 
historiografického, statistického a 
vědeckého výzkumu. Je zvláště důležité, 
aby Komise v rámci přípravné činnosti 
vedla odpovídající konzultace, a to i na 
odborné úrovni. Při přípravě a 
vypracovávání aktů v přenesené pravomoci 
by Komise měla zajistit, aby byly příslušné 
dokumenty předány současně, včas a 
vhodným způsobem Evropskému 

vymezená kritéria a podmínky
v souvislosti se souhlasem dítěte; 
vymezování kritérií a podmínek určování 
zjevné nepřiměřenosti žádostí a poplatků 
pro výkon práv subjektu údajů; kritérií a 
požadavků pro informování subjektu údajů 
v souvislosti s právem na přístup; 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, 
určení inspektora ochrany údajů a jeho 
úkolů, kritéria a požadavky týkající se 
mechanismů pro vydávání osvědčení, 
kritéria a požadavky předávání založeného 
na závazných podnikových pravidlech, na 
odchylky v předávání údajů, zpracovávání 
údajů v souvislosti se zaměstnáním a 
zpracovávání údajů pro účely 
historiografického, statistického a 
vědeckého výzkumu Je zvláště důležité, 
aby Komise v rámci přípravné činnosti 
vedla odpovídající konzultace, a to i na 
odborné úrovni. Při přípravě a 
vypracovávání aktů v přenesené pravomoci 
by Komise měla zajistit, aby byly příslušné 
dokumenty předány současně, včas a 
vhodným způsobem Evropskému 
parlamentu a Radě.
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parlamentu a Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Françoise Castex

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 130

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(130) V zájmu zajištění jednotných
podmínek pro provádění tohoto nařízení je 
třeba svěřit Komisi prováděcí pravomoci 
za účelem stanovení standardních 
formulářů pro zpracovávání osobních 
údajů dítěte, standardních postupů a 
formulářů pro výkon práv subjektu údajů, 
standardních formulářů pro informování 
subjektu údajů, standardních formulářů a 
postupů v souvislosti s právem na přístup a 
právem na přenositelnost údajů, 
standardních formulářů v souvislosti 
s odpovědností správce za ochranu údajů 
již od návrhu a za standardní nastavení 
ochrany údajů a za dokumentaci, 
specifických požadavků na bezpečnost 
zpracování, standardních formulářů a 
postupů ohlašování případů narušení 
bezpečnosti osobních údajů orgánu 
dozoru a oznamování případů narušení 
bezpečnosti osobních údajů subjektu 
údajů, standardů a postupů pro posouzení 
dopadů na ochranu údajů, formulářů a 
postupů pro předchozí povolení nebo 
předchozí konzultaci, technických norem a 
mechanismů pro vydávání osvědčení, 
stanovení odpovídající úrovně ochrany 
poskytované třetí zemí nebo územím či 
odvětvím zpracovávání v třetí zemi nebo 
mezinárodní organizací, sdělování údajů 
nedovoleném právem Unie, vzájemné 
pomoci, společných operací a rozhodnutích 
v rámci mechanismu jednotnosti. Tyto 
pravomoci by měly být vykonávány 

(130) V zájmu zajištění jednotných 
podmínek pro provádění tohoto nařízení je 
třeba svěřit Komisi prováděcí pravomoci 
za účelem stanovení standardních 
formulářů pro zpracovávání osobních 
údajů dítěte, standardních postupů a 
formulářů pro výkon práv subjektu údajů, 
standardních formulářů pro informování 
subjektu údajů, standardních formulářů a 
postupů v souvislosti s právem na přístup, 
standardních formulářů v souvislosti 
s odpovědností správce za ochranu údajů 
již od návrhu a za standardní nastavení 
ochrany údajů a za dokumentaci, 
specifických požadavků na bezpečnost 
zpracování, formulářů a postupů pro 
předchozí povolení nebo předchozí 
konzultaci, technických norem a 
mechanismů pro vydávání osvědčení, 
stanovení odpovídající úrovně ochrany 
poskytované třetí zemí nebo územím či 
odvětvím zpracovávání v třetí zemi nebo 
mezinárodní organizací, sdělování údajů 
nedovoleném právem Unie, vzájemné 
pomoci, společných operací a rozhodnutích 
v rámci mechanismu jednotnosti. Tyto 
pravomoci by měly být vykonávány 
v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze 
dne 16. února 2011, kterým se stanoví 
pravidla a obecné zásady způsobu, jakým 
členské státy kontrolují Komisi při výkonu 
prováděcích pravomocí46. Komise v této 
souvislosti zváží zvláštní opatření, zejména 
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v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze 
dne 16. února 2011, kterým se stanoví 
pravidla a obecné zásady způsobu, jakým 
členské státy kontrolují Komisi při výkonu 
prováděcích pravomocí46. Komise v této 
souvislosti zváží zvláštní opatření, zejména 
pro správce, kteří jsou mikropodniky, 
malými a středními podniky.

pro správce, kteří jsou mikropodniky, 
malými a středními podniky.

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Antonio López-Istúriz White

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) prováděné orgány, institucemi a jinými 
subjekty Unie;

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Entendemos, sin embargo, que a través del proyecto de Directiva (2012/0010 (COD)) 
deberían establecerse las oportunas salvaguardas para asegurar que las garantías asociadas 
al tratamiento de datos en relación bon el terrorismo y el crimen organizado no puedan 
utilizarse en contra de los intereses del Estado democrático de derecho. De esta manera todo 
lo relativo al crimen organizado y terrorismo sería objeto de un tratamiento especial en el 
que se incluirían los mecanismos de seguridad necesarios. Por otro lado, las instituciones y 
organismos de la Unión no deberían quedar completamente al margen del Reglamento. Si lo 
que se pretende con este instrumento es establecer con carácter uniforme para toda la Unión 
el núcleo de los principios y garantías asociados al tratamiento de datos de carácter 
personal, la exclusión de las instituciones europeas alienta, por lo menos formalmente, la 
idea de que existen dos regímenes jurídicos separados: el de los Estados Miembros y el de la 
Unión; y siendo así que no existe razón alguna por la cual los principios básicos no sean 
aplicables a ambos, estimamos que sería más pertinente establecer una regulación uniforme 
tanto para unos como para los otros, sin perjuicio de que pueda subsistir un marco jurídico 
parcial, separado, destinado únicamente a regular aquellas especificidades estrictamente 
necesarias para la instituciones europeas; especificidades que en todo caso deberían respetar 
el núcleo esencial de derechos y garantías que constituyen una de las razones de ser del 
sistema de protección de datos personales, contenidos en la propuesta de Reglamento.
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Pozměňovací návrh 101
Antonio López-Istúriz White

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) příslušnými orgány za účelem 
vypracovávání a šíření oficiálních 
statistik, které jsou jejich úkolem;

Or. es

Odůvodnění

S cílem snížit úsilí vynakládané na vyplňování průzkumů by národní statistické úřady i 
Komise měly mít volný přístup k příslušným správním rejstříkům spadajícím pod vládní útvary 
na všech úrovních, kdykoli to bude třeba k rozvoji, produkci a šíření evropské statistiky. 

Pozměňovací návrh 102
Sajjad Karim

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) jež byly anonymizovány.

Or. en

Odůvodnění

Z definice anonymních údajů vyplývá, že nepředstavují osobní údaje.

Pozměňovací návrh 103
Antonio López-Istúriz White

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

eb) příslušnými orgány za účelem 
přípravy volebních seznamů.

Or. es

Odůvodnění

S cílem snížit úsilí vynakládané na vyplňování průzkumů by národní statistické úřady i 
Komise měly mít volný přístup k příslušným správním rejstříkům spadajícím pod vládní útvary 
na všech úrovních, kdykoli to bude třeba k rozvoji, produkci a šíření evropské statistiky. 

Pozměňovací návrh 104
Françoise Castex, Arlene McCarthy, Evelyn Regner

Návrh nařízení
Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3a
Tento článek se vztahuje na zpracovávání 
osobních údajů subjektů údajů, které 
nemají bydliště v Unii, správcem nebo 
zpracovatelem se sídlem v Unii 
prostřednictvím hospodářských činností 
ve třetí zemi (třetích zemích).

Or. en

Odůvodnění

Společnosti nebo zaměstnavatelé v EU by neměli mít možnost nelegálního přístupu k osobním 
údajům svých zaměstnanců s cílem sledovat jejich chování, umísťovat je na černé seznamy 
kvůli členství v odborech apod., ať už mají zaměstnanci bydliště v Unii, či nikoli.

Pozměňovací návrh 105
Sajjad Karim

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

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

1) „subjektem údajů“ identifikovaná 
fyzická osoba nebo identifikovatelná 
fyzická osoba, kterou lze jednoznačně, 
přímo či nepřímo identifikovat prostředky, 
o nichž lze důvodně předpokládat, že je 
správce nebo jakákoli jiná fyzická nebo 
právnická osoba použijí pro identifikaci 
dané osoby, zejména s odkazem na jméno, 
identifikační číslo, lokalizační údaje, 
elektronický identifikátor nebo s odkazem 
na jeden či více zvláštních prvků její 
fyzické, fyziologické, genetické, 
psychické, ekonomické, kulturní nebo 
sociální identity; Pokud by identifikace 
vyžadovala neúměrně mnoho času, úsilí 
nebo materiálních zdrojů, není žijící 
fyzická osoba považována za 
identifikovatelnou;

Or. en

Odůvodnění

Tento návrh je součástí souboru pozměňovacích návrhů umožňujících používání 
pseudonymních a anonymních údajů a bude podněcovat ke správným obchodním postupům, 
které budou chránit zájmy subjektů údajů.  Zajištění toho, aby osobní údaje nemohly být 
spojeny s určitým subjektem údajů (jelikož je nelze vztáhnout k určitému subjektu bez pomoci 
dalších údajů), pomáhá dále podpořit obchodní využití údajů a současně skýtá vysokou 
úroveň ochrany spotřebitele.

Pozměňovací návrh 106
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Návrh nařízení
Čl. 4 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

předpokládat, že je správce nebo jakákoli 
jiná fyzická osoba použijí, pokud použití 
takových prostředků nevyžaduje 
neúměrné náklady, není nadměrně časově 
náročné a nevyžaduje přijetí
nepřiměřených opatření;

Or. pl

Pozměňovací návrh 107
Eva Lichtenberger
za skupinu Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Návrh nařízení
Čl. 4 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Aby byla zajištěna dobrá ochrana údajů, je důležité aby termíny „osobní údaje“ a „subjekt 
údajů“ nebyly vymezeny příliš úzce. Nařízení by se mělo jasně vztahovat na údaje, které 
umožňují pouze „vyčleňování“ a mělo by být jasné, že online identifikátory je třeba ve většině 
případů považovat za osobní údaje. Vzhledem k tomu, že je technologie stále pokročilejší, 
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budou útoky s cílem odhalení totožnosti stále častější. Široké definice „osobních údajů“ a 
„subjektu údajů“ jsou důležité pro kvalitní ochranu údajů v budoucnosti.

Pozměňovací návrh 108
Klaus-Heiner Lehne

Návrh nařízení
Čl. 4 – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) „pseudonymními údaji“ veškeré 
osobní údaje, které byly shromážděny, 
změněny nebo jinak zpracovány tak, aby 
nemohly být přiřazeny k subjektu údajů 
bez použití dalších údajů, které jsou 
předmětem oddělené a odlišné technické a 
organizační kontroly zajišťující, že 
k takovému přiřazení nedojde;

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Marielle Gallo

Návrh nařízení
Čl. 4 – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) „pseudonymními údaji“ veškeré 
osobní údaje, které byly shromážděny, 
změněny nebo jinak zpracovány tak, aby 
nemohly být přiřazeny k subjektu údajů 
bez použití dalších údajů, které jsou 
předmětem oddělené a odlišné technické a 
organizační kontroly zajišťující, že 
k takovému přiřazení nedojde;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 110
Sajjad Karim

Návrh nařízení
Čl. 4 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) „zpracováním“ každý úkon nebo 
soubor úkonů s osobními údaji nebo 
soubory osobních údajů, které jsou 
prováděny pomocí či bez pomoci 
automatizovaných postupů, jako je 
shromažďování, zaznamenávání, 
uspořádávání, strukturování, uchovávání, 
přizpůsobování nebo pozměňování, 
vyhledávání, nahlížení, užívání, 
zveřejňování přenosem, zveřejňování 
šířením nebo jejich zpřístupňování jiným 
způsobem, třídění nebo kombinování, 
vymazání nebo zničení;

3) „anonymními údaji“ informace, které 
nikdy nebyly spojeny s nějakým subjektem 
údajů, nebo které byly shromážděny, 
pozměněny nebo jinak zpracovány tak, 
aby nemohly být k žádnému subjektu 
údajů přiřazeny;

Or. en

Odůvodnění

Tento návrh je součástí souboru pozměňovacích návrhů umožňujících používání 
pseudonymních a anonymních údajů a bude podněcovat ke správným obchodním postupům, 
které budou chránit zájmy subjektů údajů.  Zajištění toho, aby osobní údaje nemohly být 
spojeny s určitým subjektem údajů (jelikož je nelze vztáhnout k určitému subjektu bez pomoci 
dalších údajů), pomáhá dále podpořit obchodní využití údajů a současně skýtá vysokou 
úroveň ochrany spotřebitele.

Pozměňovací návrh 111
Sajjad Karim

Návrh nařízení
Čl. 4 – bod 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a) „pseudonymními údaji“ veškeré 
osobní údaje, které byly shromážděny, 
změněny nebo jinak zpracovány tak, aby 
nemohly být přiřazeny k subjektu údajů 
bez použití dalších údajů, které jsou 
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předmětem oddělené a odlišné technické a 
organizační kontroly zajišťující, že 
k takovému přiřazení nedojde, nebo 
pokud by toto přiřazení vyžadovalo 
neúměrně mnoho času;

Or. en

Odůvodnění

Tento návrh je součástí souboru pozměňovacích návrhů umožňujících používání 
pseudonymních a anonymních údajů a bude podněcovat ke správným obchodním postupům, 
které budou chránit zájmy subjektů údajů.  Zajištění toho, aby osobní údaje nemohly být 
spojeny s určitým subjektem údajů (jelikož je nelze vztáhnout k určitému subjektu bez pomoci 
dalších údajů), pomáhá dále podpořit obchodní využití údajů a současně skýtá vysokou 
úroveň ochrany spotřebitele.

Pozměňovací návrh 112
Eva Lichtenberger
za skupinu Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Návrh nařízení
Čl. 4 – bod 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a) „profilováním“ jakákoli forma 
automatizovaného zpracování, jejímž 
cílem je hodnotit nebo generovat údaje o 
aspektech týkajících se fyzických osob 
nebo analyzovat či předvídat výkonnost 
fyzické osoby v zaměstnání, její 
hospodářskou situaci, umístění, zdravotní 
stav, záliby, spolehlivost, chování nebo 
osobnost;

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 113
Marielle Gallo

Návrh nařízení
Čl. 4 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 114
Sajjad Karim

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“ jakákoli 
forma prohlášení nebo jednání subjektu 
údajů, kterým dává najevo souhlas 
s navrhovaným zpracováním údajů. 
Mlčení nebo nečinnost samy o sobě 
neznamenají souhlas.

Or. en

Odůvodnění

Proces získání souhlasu, tj. mechanismus informování subjektu údajů, po němž následuje jeho 
reakce, je základním mechanismem k dosažení dohody v případě zpracování osobních údajů.  
Použití aktuální terminologie, která se odráží ve společné evropské právní úpravě prodeje, by 
text zjednodušilo a vedlo by k jistotě, vzhledem k tomu, že by byl  souhlas postaven na pevném 
a zavedeném základě a zabránilo by se rozlišování, jež by bylo v praxi velmi složité uplatnit.

Pozměňovací návrh 115
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Návrh nařízení
Čl. 4 – bod 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(Netýká se českého znění)

Or. pl

Pozměňovací návrh 116
Sajjad Karim

Návrh nařízení
Čl. 4 – bod 9
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

9) „narušením bezpečnosti osobních údajů“ 
narušení bezpečnosti, které vede k 
náhodnému nebo protiprávnímu zničení, 
ztrátě, změně či neoprávněnému vyzrazení 
nebo zpřístupnění osobních údajů 
přenášených, uchovávaných nebo jinak 
zpracovávaných, jež by mohlo negativně 
ovlivnit ochranu osobních údajů nebo 
soukromí subjektu údajů;

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zabránit jak zbytečným povinnostem pro správce 
údajů i zpracovatele údajů, tak možné „únavě z oznamování“ subjektu údajů. Minimální 
limit, kdy je potřeba plnit oznamovací povinnost, založený na úrovni rizika pro subjekt údajů, 
zvýší ochranu subjektu údajů, aniž by byl příliš zatěžující.  Tato změna je v souladu se 
směrnicí 2009/136/EC.

Pozměňovací návrh 117
Rebecca Taylor

Návrh nařízení
Čl. 4 – bod 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

10) „genetickými údaji“ informace o 
dědičných znacích nebo jejich změně 
identifikované nebo identifikovatelné 
osoby získané prostřednictvím analýzy 
DNA;

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaná definice je příliš široká a vedla by k tomu, že zděděné znaky, jako je barva vlasů 
či očí, by se staly citlivými údaji vyžadujícími zvýšenou ochranu. Navrhovaná změna je 
založena na stávajících mezinárodních normách.
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Pozměňovací návrh 118
Tadeusz Zwiefka

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“ v případě 
správce, včetně správce, který je také 
zpracovatelem, místo jeho usazení v Unii, 
kde se stanoví politika ochrany údajů 
s ohledem na dominantní vliv místa 
usazení ve srovnání s ostatními místy, 
zejména v případě skupiny společností, a 
na uplatňování předpisů o ochraně 
osobních údajů a předpisů, které jsou pro 
ochranu relevantní; 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, který zároveň není 
správcem, je „hlavní provozovnou místo, 
kde se nachází jeho ústřední správa v Unii.
Příslušný orgán by měl být podnikem 
nebo skupinou podniků informován o 
určení hlavní provozovny;

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Sajjad Karim

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, 

13) „hlavní provozovnou“ místo, které 
stanovil podnik nebo skupina podniků, ať 
už se jedná o správce nebo zpracovatele, 
který podléhá mechanismu jednotnosti 
podle článku 57 na základě následujícího 
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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;

nevyčerpávajícího seznamu dobrovolných 
objektivních kritérií:

1) umístění evropského ústředí skupiny 
podniků;

2) umístění subjektu v rámci skupiny 
podniků, který je pověřen úkoly v oblasti 
ochrany údajů;
3) umístění podniku v rámci skupiny, 
které je z hlediska řídících funkcí a 
správních úkolů nejvýhodnější k tomu, 
aby mohl uplatňovat a prosazovat 
předpisy stanovené tímto nařízením; nebo
4) umístění, v němž probíhá účinné a 
skutečné řízení, které určuje zpracování 
údajů prostřednictvím trvalé úpravy.
Příslušný orgán by měl být podnikem 
nebo skupinou podniků informován o 
určení hlavní provozovny.

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaná definice „hlavní provozovny“ je příliš vágní a poskytuje příliš mnoho prostoru 
pro různé interpretace. Je nezbytné mít k dispozici jednotný test pro stanovení „hlavní 
provozovny“ organizace, který je možné uplatňovat na „podniky / skupiny podniků“ jako 
příslušný referenční bod a na základě souboru relevantních objektivních kritérií.  Tato 
kritéria se používají ke stanovení vhodných orgánů na ochranu údajů v případě závazných 
podnikových pravidel, a je proto dokázáno, že jsou proveditelné.

Pozměňovací návrh 120
Marielle Gallo

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

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

13) „hlavní provozovnou“ správce nebo 
zpracovatele místo jeho usazení v Unii, 
kde se stanoví politika ochrany údajů 
s ohledem na dominantní vliv místa 
usazení ve srovnání s ostatními místy, 
zejména v případě skupiny společností, a 
na uplatňování předpisů o ochraně 
osobních údajů a předpisů, které jsou pro 
ochranu údajů relevantní; 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 nebo 
zpracovatele v Unii.

Or. fr

Pozměňovací návrh 121
Rebecca Taylor

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 usazení 
správce, zpracovatele nebo skupiny 
podniků v Unii, kde jsou přijímána hlavní 
rozhodnutí ohledně účelu, podmínek a 
prostředků zpracování osobních údajů;
správce, zpracovatel nebo skupina 
podniků určí hlavní provozovnu za 
účelem dodržování předpisů v oblasti 
ochrany údajů a oznámí své rozhodnutí 
příslušnému vnitrostátním orgánu dozoru. 
Vnitrostátní orgán dozoru může v případě 
neshod při určování hlavní provozovny 
požádat o stanovisko a pokyny Evropskou 
radu pro ochranu údajů.

Or. en
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Odůvodnění

K zajištění právní jistoty se tato definice musí rovnocenně uplatňovat na správce, 
zpracovatele i skupiny podniků. V mnoha případech fungují společnosti v různých členských 
státech a mělo by být jejich úkolem stanovit svou hlavní provozovnu za účelem dodržování 
předpisů v oblasti ochrany údajů.

Pozměňovací návrh 122
Antonio López-Istúriz White

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“ v případě 
správce a zpracovatele oficiální sídlo nebo 
sídlo v Unii, pokud se jedná o totéž místo, 
kde jsou přijímána hlavní rozhodnutí 
orgánu, podniku nebo skupiny, nebo, 
pokud se liší, místo, kde jsou přijímána 
hlavní rozhodnutí orgánu;

Or. es

Odůvodnění

Kritéria pro určení hlavní provozovny nejsou úplně přiměřená, protože vytvářejí souvislost 
s hlavními rozhodnutími, pokud jde o účel, podmínky a prostředky zpracovávání osobních 
údajů. Bylo by vhodnější stanovit, že hlavní provozovna je totožná s oficiálním sídlem 
instituce nebo s ústředím podniku či skupiny podniků, kde instituce, podnik nebo skupina 
podniků přijímá svá hlavní rozhodnutí.

Pozměňovací návrh 123
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Čl. 4 – bod 19 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

19a) „oficiálními statistikami“ 
reprezentativní souhrnné kvantitativní a 
kvalitativní informace charakterizující 
kolektivní jev v určité populaci;

Or. es

Pozměňovací návrh 124
Marielle Gallo

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

19a) „příslušným orgánem dozoru“ orgán 
dozoru s výlučnou pravomocí dohlížet na 
zpracovávání údajů ze strany správce 
nebo zpracovatele v souladu s čl. 51 odst. 
2;

Or. fr

Pozměňovací návrh 125
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Čl. 4 – bod 19 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

19b) „volebními seznamy“ osobní údaje a 
údaje o místu pobytu osob, které jsou 
oprávněny volit;

Or. es

Pozměňovací návrh 126
Antonio López-Istúriz White
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Návrh nařízení
Čl. 4 – bod 19 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

19c) „službami informační společnosti“ 
služby poskytované na individuální žádost 
příjemce, na dálku a elektronickými 
prostředky, kdy je služba odeslána a na 
místě určení přijata prostřednictvím 
elektronického zařízení pro zpracovávání, 
včetně digitální komprese a uchovávání 
dat, a je vysílána, předána a obdržena 
pouze po drátě, rádiovými a optickými 
prostředky nebo jinými 
elektromagnetickými prostředky.    

Or. es

Pozměňovací návrh 127
Sajjad Karim

Návrh nařízení
Článek 5 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) odpovídající z hlediska účelu, pro který 
jsou zpracovávány, musí pro něj být 
relevantní a omezené na nezbytné 
minimum; zpracovávány jsou pouze tehdy 
a dokud nemůže být daného účelu 
dosaženo zpracováním informací, které 
nezahrnují osobní údaje;

c) odpovídající z hlediska účelu, pro který 
jsou zpracovávány, musí pro něj být 
přiměřené a relevantní; zpracovávány jsou 
pouze tehdy a dokud nemůže být daného 
účelu dosaženo zpracováním informací, 
které nezahrnují osobní údaje;

Or. en

Odůvodnění

Tato změna, která umožňuje „přiměřené zpracovávání“ je vhodnější. Vztahuje se ke znění 
původní směrnice o ochraně údajů 95/46/ES a jejím cílem je zabránit nesouladu s ostatními 
předpisy EU, jako je směrnice o spotřebitelském úvěru a balíček týkající se kapitálových 
požadavků, které mimo jiné vyžadují, aby úvěrové instituce zpracovávaly osobní údaje.
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Pozměňovací návrh 128
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Článek 5 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) odpovídající z hlediska účelu, pro který 
jsou zpracovávány, musí pro něj být 
relevantní a omezené na nezbytné 
minimum; zpracovávány jsou pouze tehdy 
a dokud nemůže být daného účelu 
dosaženo zpracováním informací, které 
nezahrnují osobní údaje;

c) odpovídající z hlediska účelu, pro který 
jsou zpracovávány, musí pro něj být 
přiměřené a relevantní; zpracovávány jsou 
pouze tehdy a dokud nemůže být daného 
účelu dosaženo zpracováním informací, 
které nezahrnují osobní údaje;

Or. es

Odůvodnění

Jasnější, jednodušší a účinnější. 

Pozměňovací návrh 129
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Článek 5 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) přesné a aktualizované; musí být přijata 
veškerá rozumná opatření, aby osobní 
údaje, které jsou nepřesné z hlediska účelů, 
pro které se zpracovávají, byly 
bezodkladně vymazány nebo opraveny;

d) přesné a případně aktualizované; musí 
být přijata veškerá rozumná opatření, aby 
osobní údaje, které jsou nepřesné z 
hlediska účelů, pro které se zpracovávají, 
byly bezodkladně vymazány nebo 
opraveny;

Or. es

Odůvodnění

Jasnější, jednodušší a účinnější.

Pozměňovací návrh 130
Sajjad Karim
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Návrh nařízení
Článek 5 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) uchovávány ve formě umožňující 
identifikaci subjektů údajů po dobu ne 
delší, než je nezbytné pro účely, pro které 
jsou zpracovávány; osobní údaje lze 
uchovávat delší dobu, pokud se údaje 
zpracovávají výlučně za účelem 
historiografického, statistického a 
vědeckého výzkumu v souladu s pravidly a 
podmínkami uvedenými v článku 83 a 
pokud je prováděn pravidelný přezkum pro 
posouzení potřeby dalšího uchovávání;

e) uchovávány ve formě umožňující 
identifikaci subjektů údajů po dobu ne 
delší, než je nezbytné pro účely, pro které 
jsou zpracovávány; osobní údaje lze 
uchovávat delší dobu, pokud se údaje 
zpracovávají výlučně za účelem 
historiografického, statistického a 
vědeckého výzkumu v souladu s pravidly a 
podmínkami uvedenými v článcích 81 a 
83 a pokud je prováděn pravidelný 
přezkum pro posouzení potřeby dalšího 
uchovávání;

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být také možné uchovávat osobní údaje po delší dobu ze zdravotních důvodů (článek 
81) i pro účely historiografického, statistického a vědeckého výzkumu (článek 83), na který 
znění Komise již odkazuje. Tím se zajistí, že budou k dispozici veškeré relevantní údaje, aby 
byla subjektu údajů poskytnuta co nejvhodnější péče.

Pozměňovací návrh 131
Rebecca Taylor

Návrh nařízení
Článek 5 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) uchovávány ve formě umožňující 
identifikaci subjektů údajů po dobu ne 
delší, než je nezbytné pro účely, pro které 
jsou zpracovávány; osobní údaje lze 
uchovávat delší dobu, pokud se údaje 
zpracovávají výlučně za účelem 
historiografického, statistického a 
vědeckého výzkumu v souladu s pravidly a 
podmínkami uvedenými v článku 83 a 
pokud je prováděn pravidelný přezkum pro 

e) uchovávány ve formě umožňující 
identifikaci subjektů údajů po dobu ne 
delší, než je nezbytné pro účely, pro které 
jsou zpracovávány; osobní údaje lze 
uchovávat delší dobu, pokud se údaje 
zpracovávají výlučně za účelem 
historiografického, statistického, 
souhrnného a vědeckého výzkumu v 
souladu s pravidly a podmínkami 
uvedenými v článcích 81 a 83 a pokud je 
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posouzení potřeby dalšího uchovávání; prováděn pravidelný přezkum pro 
posouzení potřeby dalšího uchovávání;

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být také možné uchovávat osobní údaje po delší dobu ze zdravotních důvodů 
v souladu s podmínkami stanovenými v článku 81.

Pozměňovací návrh 132
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Článek 5 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) uchovávány ve formě umožňující 
identifikaci subjektů údajů po dobu ne 
delší, než je nezbytné pro účely, pro které 
jsou zpracovávány; osobní údaje lze 
uchovávat delší dobu, pokud se údaje 
zpracovávají výlučně za účelem 
historiografického, statistického a 
vědeckého výzkumu v souladu s pravidly a 
podmínkami uvedenými v článku 83 a 
pokud je prováděn pravidelný přezkum 
pro posouzení potřeby dalšího 
uchovávání;

e) uchovávány ve formě umožňující 
identifikaci subjektů údajů po dobu ne 
delší, než je nezbytné pro účely, pro které 
jsou zpracovávány, aniž je dotčen článek 
83;

Or. es

Odůvodnění

Všechny otázky týkající se zpracování údajů za účelem historiografického, statistického nebo 
vědeckého výzkumu by měl řešit článek 83.

Pozměňovací návrh 133
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Článek 5 – písm. f
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) zpracovávány v odpovědnosti správce, 
který při každém zpracování zajistí a 
prokáže soulad s ustanoveními tohoto 
nařízení.

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Odpovědnost osoby zpracovávající údaje nevyplývá tolik ze zpracovávání samotného, jako 
spíše z jeho důsledků.

Pozměňovací návrh 134
Francesco Enrico Speroni

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 svobodně a vědomě udělil 
souhlas se zpracováním svých osobních 
údajů pro jeden či více konkrétních účelů;

Or. it

Pozměňovací návrh 135
Eva Lichtenberger
za skupinu Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

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 
nebo základními právy a svobodami 
subjektu údajů vyžadujícími ochranu 

vypouští se
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osobních údajů, zejména pokud je 
subjektem údajů dítě. To se netýká 
zpracování prováděného orgány veřejné 
moci při plnění jejich úkolů.

Or. en

Odůvodnění

As drafted, this provision could offer controllers a way to avoid many restrictions, since 
experience suggests that few data subjects will test reliance on this ground in court.
Moreover, the broadness of the term creates legal uncertainty. This is also likely to lead to 
divergences in practice between Member States and therefore fail to achieve harmonisation.
Points (a) to (e) already offer ample grounds for lawfulness, so "legitimate interest" should be 
removed as a ground for processing. The vagueness of the term "legitimate interests" would 
encourage controllers to try to cover as much processing as possible under this ground, even 
though it could be covered under other grounds, notably consent, as well. This in turn would 
make it harder for data subjects to enforce their rights – while consent can easily be revoked, 
objecting to processing based on "legitimate interest" requires more effort on part of the data 
subject. Having such an ill-defined term be one of the grounds for lawfulness could also 
contribute to legal uncertainty, as it is quite likely that interpretations by supervisory 
authorities and courts will differ between Member States.

Pozměňovací návrh 136
Françoise Castex

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 
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.

f) zpracování je nezbytné pro uskutečnění 
oprávněných zájmů správce 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. Nevztahuje se 
také na zpracování, které se může 
zakládat na jednom nebo několika jiných 
důvodech uvedených v tomto odstavci.

Or. en



PE500.695v01-00 48/216 AM\920534CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 137
Antonio López-Istúriz White

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 
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.

f) zpracování je nezbytné pro uskutečnění 
oprávněných zájmů správce nebo třetí 
strany, které mají být údaje poskytnuty, 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. es

Pozměňovací návrh 138
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

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 
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.

f) zpracování je nezbytné pro uskutečnění 
oprávněných zájmů správce 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. Toto 
ustanovení by se také nemělo vztahovat na 
zpracování na základě jednoho nebo 
několika zbývajících důvodů stanovených 
v tomto odstavci.

Or. pl
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Pozměňovací návrh 139
Sajjad Karim

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) zpracování je nezbytné pro prevenci a  
zjišťování podvodů v souladu s platným 
finančním nařízením nebo zavedenými 
odvětvovými kodexy či kodexy 
profesionálních orgánů.

Or. en

Odůvodnění

Praktické zkušenosti ukazují, že „právní povinnost“ nezahrnuje interní finanční nařízení nebo 
kodexy, které jsou základem pro prevenci a zjišťování podvodů a pro správce údajů a ochranu 
subjektů údajů mají klíčový význam.

Pozměňovací návrh 140
Sajjad Karim

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. f b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fb) zpracovávají se pouze pseudonymní 
údaje.

Or. en

Odůvodnění

Tento návrh je součástí souboru pozměňovacích návrhů umožňujících používání 
pseudonymních a anonymních údajů a bude podněcovat ke správným obchodním postupům, 
které budou chránit zájmy subjektů údajů.  Zajištění toho, aby osobní údaje nemohly být 
spojeny s určitým subjektem údajů (jelikož je nelze vztáhnout k určitému subjektu bez pomoci 
dalších údajů), pomáhá dále podpořit obchodní využití údajů a současně skýtá vysokou 
úroveň ochrany spotřebitele.
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Pozměňovací návrh 141
Françoise Castex

Návrh nařízení
Čl. 6. – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropská rada pro ochranu údajů by 
měla stanovit seznam společných kritérií, 
která je třeba splnit, aby bylo možné 
považovat další zpracování za 
kompatibilní s účelem, za kterým byly 
osobní údaje původně shromažďovány.

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Právo členského státu musí splňovat cíl 
veřejného zájmu nebo musí být nezbytné 
pro ochranu práv a svobod ostatních, 
respektovat podstatu práva na ochranu 
osobních údajů a být přiměřené z hlediska 
sledovaného legitimního cíle.

Právo Unie a právo členského státu musí 
splňovat cíl veřejného zájmu nebo musí být 
nezbytné pro ochranu práv a svobod 
ostatních, respektovat podstatu práva na 
ochranu osobních údajů a být přiměřené 
z hlediska sledovaného legitimního cíle.

Or. es

Odůvodnění

Je třeba splňovat nejen požadavky stanovené právními předpisy členských států, ale i 
požadavky právních předpisů Unie.

Pozměňovací návrh 143
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Návrh nařízení
Čl. 6. – odst. 3 – pododstavec 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě uvedeném v odst. 1 písm. f by 
měl správce údajů subjekt údajů o 
takovém zpracování jasně a individuálně 
informovat. Správce údajů také uvede a 
zveřejní důvody, které ho vedly k závěru, 
že jeho legitimní zájem nabyl vrchu nad 
nadřazeností základních práv a svobod 
subjektu údajů.

Or. pl

Pozměňovací návrh 144
Klaus-Heiner Lehne

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Odkaz by měl zahrnovat odst. 1 písm. f), protože jinak by se na následné zpracování 
vztahovaly přísnější podmínky než na shromažďování osobních údajů.

Pozměňovací návrh 145
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5
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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. es

Odůvodnění

Přenesení pravomoci na Komisi stanovené v odstavci 5 je příliš široké, vzhledem tomu, že se 
týká zásadních prvků nařízení, které by měly být začleněny přímo do nařízení.

Pozměňovací návrh 146
Françoise Castex, Arlene McCarthy, Evelyn Regner

Návrh nařízení
Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6a
Údaje nebudou použity proti subjektu 
údajů v případě disciplinárního řízení 
nebo k tomu, aby byl zařazen na černou 
listinu, prověřován nebo mu bylo bráněno 
v přístupu k zaměstnání.

Or. en

Odůvodnění

Musí se podrobněji uvést, že osobní údaje nebudou v kontextu zaměstnání nikdy použity proti 
subjektu údajů.

Pozměňovací návrh 147
Evelyn Regner
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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.

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

Or. de

Pozměňovací návrh 148
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

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 odlišitelný od této druhé 
skutečnosti. Svolení subjektu údajů může 
být požadováno elektronicky, zejména 
v kontextu služeb informační společnosti.

Or. pl

Pozměňovací návrh 149
Sajjad Karim

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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



PE500.695v01-00 54/216 AM\920534CS.doc

CS

zpracování osobních údajů zásadním 
prvkem pro to, aby správce mohl 
zajišťovat přiměřenou bezpečnost při 
poskytování určité služby subjektu údajů, 
může zrušení souhlasu vést k ukončení 
této služby.

Or. en

Odůvodnění

Pokud zrušení souhlasu ohrozí schopnost poskytovatele služeb přiměřeně chránit osobní 
údaje subjektu údajů, neměl by být poskytovatel služby nucen tuto službu poskytovat.  
Například banka by neměla být nucena nadále poskytovat kreditní kartu, pokud subjekt údajů 
zruší svůj souhlas se zpracováváním jeho osobních údajů, aby se tak předešlo podvodům.

Pozměňovací návrh 150
Tadeusz Zwiefka

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. V případě, že subjekt údajů zruší svůj 
souhlas, může správce tomuto subjektu 
údajů odmítnout poskytování dalších 
služeb, pokud je zpracování údajů klíčové 
pro poskytování dané služby nebo pro 
zajištění toho, že budou zachovány 
charakteristické prvky služby.

Or. pl

Pozměňovací návrh 151
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Vyjádření souhlasu nepředstavuje 
právní základ pro zpracování údajů, 

vypouští se
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pokud mezi postavením subjektu údajů a 
správce existuje značná nerovnováha.

Or. es

Odůvodnění

Není třeba mít specifické ustanovení, které zdůrazní, že dobrovolně poskytnutý souhlas může 
mít zamýšlené právní důsledky: Stačí se spolehnout na obecné předpisy v oblasti právních 
transakcí.

Pozměňovací návrh 152
Sajjad Karim

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.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Termíny jako „značná nerovnováha“ by mohly způsobit právní nejistotu. Jsou také zbytečné, 
protože smluvní právo, včetně právních předpisů v oblasti ochrany spotřebitelů, poskytuje 
dostatečné záruky proti podvodům, hrozbám, zneužití postavení apod. a ty by se měly na
dohody o zpracování osobních údajů uplatnit.

Pozměňovací návrh 153
Rebecca Taylor

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 

4. Vyjádření souhlasu nepředstavuje právní 
základ pro zpracování údajů, pokud mezi 
postavením subjektu údajů a správce 
existuje značná nerovnováha, jež by měla 
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existuje značná nerovnováha. za následek nedostatečnou svobodu při 
poskytování souhlasu.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba více právní jistoty, protože existuje mnoho situací, kdy dochází ke značné 
nerovnováze mezi postavením subjektu údajů a správce; například vztah v zaměstnání, vztah 
mezi lékařem a pacientem apod. Je tedy důležité se zaměřit na nedostatek svobody při 
poskytování souhlasu.

Pozměňovací návrh 154
Francesco Enrico Speroni

Návrh nařízení
Čl. 7. – odst. 4 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Je-li účel shromažďování a zpracování 
osobních údajů pouze obchodní, musí být 
subjektu údajů za souhlas se zpracováním 
zaplacen poplatek. Subjekt údajů se 
nemůže zříci svého práva na obdržení 
tohoto poplatku.  

Or. it

Pozměňovací návrh 155
Francesco Enrico Speroni

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4 – pododstavec 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 86 s cílem stanovit výši, 
podstatu a uspořádání poplatku, který 
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bude vyplacen subjektu údajů, jenž dal 
souhlas se zpracováním svých osobních 
údajů pro obchodní účely. 

Or. it

Pozměňovací návrh 156
Rebecca Taylor

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V souvislosti s nabídkou služeb 
informační společnosti přímo dítěti je pro 
účely tohoto nařízení zpracování osobních 
údajů dítěte mladšího 13 let zákonné pouze 
tehdy a do té míry, pokud byl souhlas 
vyjádřen nebo schválen rodičem dítěte 
nebo jeho zákonným zástupcem. Správce 
vyvine přiměřené úsilí o získání 
ověřitelného souhlasu s ohledem na 
dostupné technologie.

1. V souvislosti s nabídkou služeb 
informační společnosti přímo dítěti je pro 
účely tohoto nařízení pro zpracování 
osobních údajů dítěte mladšího 13 let 
obvykle vyžadováno, aby byl souhlas 
vyjádřen nebo schválen rodičem dítěte 
nebo jeho zákonným zástupcem. Příslušná 
forma získání souhlasu by měla záviset na 
riziku, které pro dítě představuje množství 
údajů, jejich druh a povaha zpracování.
Správce vyvine přiměřené úsilí o získání 
ověřitelného souhlasu s ohledem na 
dostupné technologie.

Or. en

Odůvodnění

Musí být zvážena rovnováha mezi úrovní shromážděných údajů a rizikem pro dítě, například 
pokud jde o pouhou výměnu informací v případě přihlášení se k odběru zpravodajů. Stávající 
návrh Komise by mohl vést k vyloučení mnoha dětí z informační společnosti, jelikož 
předpokládá, že se všichni rodiče svým dětem plně věnují, což není vždy pravda. Souhlas 
rodiče je nezbytný, pokud je výměna informací s dítětem na vysoké úrovni, nicméně je třeba 
uvážit odstupňovaný přístup.

Pozměňovací návrh 157
Françoise Castex

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V souvislosti s nabídkou služeb 
informační společnosti přímo dítěti je pro 
účely tohoto nařízení zpracování osobních 
údajů dítěte mladšího 13 let zákonné pouze 
tehdy a do té míry, pokud byl souhlas 
vyjádřen nebo schválen rodičem dítěte 
nebo jeho zákonným zástupcem. Správce 
vyvine přiměřené úsilí o získání 
ověřitelného souhlasu s ohledem na 
dostupné technologie.

1. Pro účely tohoto nařízení je zpracování 
osobních údajů dítěte mladšího 13 let 
zákonné pouze tehdy a do té míry, pokud 
byl souhlas vyjádřen nebo schválen 
rodičem dítěte nebo jeho zákonným 
zástupcem. Správce vyvine přiměřené úsilí 
o získání ověřitelného souhlasu s ohledem 
na dostupné technologie. Postupy pro 
získání ověřitelného souhlasu nevedou 
k dalšímu zpracování osobních údajů, jež 
by jinak nebylo nutné.

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Sajjad Karim

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Odstavce 1, 2 a 3 se neuplatňují, týká-
li se zpracování osobních údajů 
zdravotních údajů dítěte a v případě, že 
právní předpisy členského státu v oblasti 
zdravotní a sociální péče upřednostňují 
způsobilost jednotlivce před fyzickým 
věkem.

Or. en

Odůvodnění

Pokud je dítě způsobilé rozhodovat samo o sobě, neměl by být v oblasti zdravotní a sociální 
péče souhlas rodiče nebo zákonného zástupce nezbytný. V případech týkajících se ochrany 
dětí není vždy v zájmu subjektu údajů, aby měl rodič nebo zákonný zástupce přístup k jeho 
údajům, což se v této legislativě musí zohlednit.

Pozměňovací návrh 159
Rebecca Taylor



AM\920534CS.doc 59/216 PE500.695v01-00

CS

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Odstavce 1, 2 a 3 se neuplatňují, týká-
li se zpracování osobních údajů 
zdravotních údajů dítěte a v případě, že 
právní předpisy členského státu v oblasti 
zdravotní a sociální péče upřednostňují 
vyzrálost a způsobilost jednotlivce před 
fyzickým věkem.

Or. en

Odůvodnění

V případech týkajících se ochrany dětí není vždy v nejlepším zájmu subjektu údajů, aby měl 
rodič nebo zákonný zástupce přístup k jeho údajům, což se zde musí zohlednit. V některých 
členských státech mohou jedinci mladší 13 let dát souhlas k lékařskému ošetření, jakmile bylo 
vyhodnoceno, že jsou k tomu způsobilí.

Pozměňovací návrh 160
Françoise Castex, Arlene McCarthy, Evelyn Regner

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 osobních údajů, 
které odhalují rasový či etnický původ, 
politické názory, náboženské vyznání nebo 
přesvědčení, členství a činnost 
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. Především by sem 
patřily záruky, které by bránily tomu, aby 
byli pracovníci zařazeni na černou listinu, 
například v souvislosti s jejich činností 
v odborech nebo úlohou, kterou plní jako 
zástupci pro oblast zdraví a bezpečnosti.
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Or. en

Odůvodnění

Musí se podrobněji uvést, že osobní údaje nebudou v kontextu zaměstnání nikdy použity proti 
subjektu údajů. Dále je důležité zdůraznit, že přístup k osobním údajům pracovníků by měl být 
zakázán, pokud jde nejen o jejich členství v odborových organizacích, ale také o jakékoli 
činnosti odborů, do nichž mohou být zapojeni.

Pozměňovací návrh 161
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) zpracování je nezbytné pro vznik, výkon 
nebo obhajobu právních nároků nebo

f) zpracování je nezbytné pro vznik, výkon 
nebo obhajobu nároků sporných v právním 
či správním zpracování jakéhokoli druhu
nebo

Or. es

Odůvodnění

Znění by mělo být takto rozšířeno, aby se objasnilo, že se údaje dotčeného druhu mohou 
zpracovávat, je-li cílem stanovit, vykonat nebo ochránit nároky sporné v právním či správním 
zpracování jakéhokoli druhu. 

Pozměňovací návrh 162
József Szájer

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 
mezinárodních úmluv, jejichž smluvními 
stranami jsou Unie nebo členský stát, 
práva Unie nebo členského státu, které 
poskytuje vhodné záruky pro ochranu 
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oprávněného zájmu subjektu údajů nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) zpracování je při splnění podmínek 
a záruk uvedených v článku 83 nezbytné 
pro účely historiografického, statistického 
a vědeckého výzkumu nebo

i) zpracování je při splnění podmínek 
a záruk uvedených v článku 83 nezbytné 
pro účely historiografického, statistického 
a vědeckého výzkumu nebo pro předběžné 
úřední či správní vyšetřování s cílem určit 
biologické rodičovství nebo

Or. es

Pozměňovací návrh 164
Antonio López-Istúriz White

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 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. Rejstřík 
trestů, ať už úplný nebo částečný, je veden 
pouze pod dohledem orgánu veřejné moci.

Or. es
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Odůvodnění

Jakýkoli rejstřík tohoto druhu, úplný či jiný, musí být pod dohledem úředních orgánů.

Pozměňovací návrh 165
Antonio López-Istúriz White

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. es

Odůvodnění

Přenesení pravomocí podle článku 3 je příliš rozsáhlé, neboť Komisi dovoluje, aby doplnila 
zásadní hlediska nařízení, a dotčená oblast je vzhledem k zahrnutým údajům obzvláště citlivá.  
Nejvhodnějším způsobem by proto bylo propracovat tato hlediska v samotném nařízení.

Pozměňovací návrh 166
Marielle Gallo

Návrh nařízení
Článek 10 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud údaje zpracovávané správcem 
nedovolují správci identifikovat fyzickou 
osobu, není správce povinen získat
dodatečné informace pro zjištění totožnosti 
subjektu údajů výlučně za účelem dosažení 
souladu s některým ustanovením tohoto 
nařízení.

Pokud údaje zpracovávané správcem 
nedovolují správci identifikovat fyzickou 
osobu, není správce povinen využít
dodatečné informace pro zjištění totožnosti 
subjektu údajů výlučně za účelem dosažení 
souladu s některým ustanovením tohoto 
nařízení.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 167
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správce musí mít transparentní
a snadno dostupná pravidla pro 
zpracování osobních údajů a výkon práv 
subjektu údajů.

1. Správce sleduje transparentnost 
a dostupnost kritérií pro zpracování 
osobních údajů a výkon práv subjektu 
údajů. Za tímto účelem je možné tato 
kritéria rozšířit prostřednictvím utváření 
postupů, které budou známé všem 
subjektům údajů.

Or. es

Odůvodnění

Zdůrazňuje zásady transparentnosti a dostupnosti, aniž by byla odstraněna možnost 
navrhnout v rámci nařízení konkrétní postupy.

Pozměňovací návrh 168
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Správce poskytuje subjektu údajů 
veškeré informace a veškerá oznámení 
v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů ve srozumitelné formě, přičemž 
používá jasný a běžný jazyk přizpůsobený 
subjektu údajů, zejména v případě 
jakýchkoli informací určených speciálně 
dítěti.

2. Správce ve všech možných případech 
poskytuje subjektu údajů veškeré 
informace a veškerá oznámení v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů ve 
srozumitelné formě, přičemž používá jasný 
a běžný jazyk. Tento poslední bod by měl 
být zohledněn zejména v případě 
jakýchkoli informací určených speciálně 
dítěti.

Or. es
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Odůvodnění

Informace určené subjektu údajů by samozřejmě měly být poskytovány ve srozumitelné formě 
a za použití jasného a běžného jazyka. Nicméně povinnost přizpůsobit jazyk jejich potřebám 
může být příliš ctižádostivá, a tudíž může být obtížné tento požadavek obecně splnit. 

Pozměňovací návrh 169
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správce zavede postupy pro poskytování
informací uvedených v článku 14 a pro 
výkon práv subjektů údajů uvedených
v článku 13 a článcích 15 až 19. Správce 
vytvoří zejména mechanismy pro 
zjednodušení žádosti o úkony uvedené 
v článku 13 a článcích 15 až 19. Pokud se 
osobní údaje zpracovávají 
automatizovanými prostředky, správce 
rovněž poskytne prostředky pro podávání 
žádostí v elektronické podobě.

1. Správce poskytne informace uvedené
v článku 14 a pro výkon práv subjektů 
údajů uvedené v článku 13 a článcích 15 až 
19. Správce vytvoří zejména mechanismy 
pro zjednodušení žádosti o úkony uvedené 
v článku 13 a článcích 15 až 19. Pokud je 
to považováno za vhodné, lze výše 
uvedenou informaci jako celek představit 
ve formě postupů a příruček s postupy, 
aby se usnadnilo porozumění takovéto 
informaci a její použití.  

Or. es

Odůvodnění

Povaha této informace je dostupná a práva mohou být vykonávána. Pokud k tomu dojde, 
může se stát, že některé orgány, vzhledem ke své velikosti nebo komplexnosti, budou muset 
stanovit jasně definované postupy, aby umožnily subjektům údajů vykonávat příslušná práva, 
zatímco některé menší nebo jednodušší organizace nebudou muset disponovat žádnými 
přísnými postupy nebo budou muset uveřejnit jen krátké pokyny, které subjektům údajů sdělí, 
co mají dělat.  

Pozměňovací návrh 170
Rebecca Taylor

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Správce neprodleně, nejpozději však do 
jednoho měsíce od přijetí žádosti, 
informuje subjekt údajů, zda byla přijata 
opatření podle článku 13 a článků 15 až 19, 
a poskytne požadované informace. Tato 
lhůta může být prodloužena o další měsíc, 
pokud svá práva vykonává několik 
subjektů údajů a jejich spolupráce je 
nezbytná v přiměřeném rozsahu k tomu, 
aby správce nemusel vyvíjet zbytečné 
a neúměrné úsilí. Tyto informace se 
poskytují písemně. Jestliže subjekt údajů 
podává žádost v elektronické podobě, 
poskytují se informace v elektronické 
podobě, pokud subjekt údajů nepožádá 
o jiný způsob.

2. Správce neprodleně, nejpozději však do 
40 kalendářních dní od přijetí žádosti, 
informuje subjekt údajů, zda byla přijata 
opatření podle článku 13 a článků 15 až 19, 
a poskytne požadované informace. Tato 
lhůta může být dále prodloužena, pokud 
svá práva vykonává několik subjektů 
údajů, což vede ke značnému či 
mimořádnému počtu žádostí, a jejich 
spolupráce je nezbytná v přiměřeném 
rozsahu k tomu, aby správce nemusel 
vyvíjet zbytečné a neúměrné úsilí. 
Nicméně správce musí žádostem vyhovět 
co nejdříve to bude proveditelné, a pokud 
to bude požadováno, měl by toto 
prodloužení zdůvodnit orgánu dozoru. 
Tyto informace se poskytují písemně nebo, 
je-li to realizovatelné, může správce údajů 
poskytnout přístup k bezpečné online 
platformě, která by subjektu údajů 
umožnila přímý přístup k jeho osobním 
údajům. Jestliže subjekt údajů podává 
žádost v elektronické podobě, poskytují se 
informace v elektronické podobě, pokud 
subjekt údajů nepožádá o jiný způsob nebo 
pokud informace nejsou v tomto formátu 
dostupné.

Or. en

Odůvodnění

Zrušení poplatku by mohlo vést k nárůstu žádostí o přístup k údajům, což by spolu s krátkým 
časovým úsekem znamenalo pro společnosti, různé organizace a veřejné orgány velkou zátěž. 
Záznamy nejsou vždy dostupné v elektronické podobě a doplnění této povinnosti by navýšilo 
administrativní zátěž. Správcům by mělo být umožněno, aby poskytovali údaje na bezpečných 
online platformách a měli by v tom být podporováni, jelikož by tento způsob subjektům údajů 
zajistil přímý a snadný přístup, přičemž náklady správců by byly velmi nízké.

Pozměňovací návrh 171
Sajjad Karim



PE500.695v01-00 66/216 AM\920534CS.doc

CS

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Informace a opatření přijaté na základě 
žádostí uvedených v odstavci 1 jsou 
bezplatné. Jestliže jsou žádosti zjevně 
nepřiměřené, zvláště z toho důvodu, že se 
opakují, může správce poskytnutí 
informací nebo provedení požadovaných 
opatření zpoplatnit, případně nemusí 
požadované opatření provést. Pokud jde 
o prokázání zjevné nepřiměřenosti žádosti, 
nese důkazní břemeno správce.

4. Informace a opatření přijaté na základě 
žádostí uvedených v odstavci 1 jsou 
bezplatné. Jestliže jsou žádosti zjevně 
nepřiměřené, zvláště z toho důvodu, že je 
jich velké množství, jsou velmi složité, 
nebo se opakují, může správce poskytnutí 
informací nebo provedení požadovaných 
opatření zpoplatnit, přiměřeným způsobem 
a ne za účelem zisku, případně může 
odmítnout požadované opatření provést. 
Pokud jde o prokázání zjevné 
nepřiměřenosti žádosti, nese důkazní 
břemeno správce.

Or. en

Odůvodnění

Poskytnutí údajů z databáze je spojeno s určitými náklady. Požadavek, aby subjekt údajů 
přiměřenou měrou a ne za účelem zisku poskytl příspěvek za přístup k údajům, by mohl 
napomoci omezit zbytečné žádosti a je zásadní, pokud jde o odrazení podvodníků od získávání 
velkého množství úvěrových údajů spotřebitelů, které by mohly být využívány k podvodným 
účelům.

Pozměňovací návrh 172
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) totožnost a kontaktní údaje správce, 
případně jeho zástupce a inspektora 
ochrany údajů;

a) kontaktní údaje správce, případně jeho 
zástupce a inspektora ochrany údajů;

Or. es
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Pozměňovací návrh 173
Klaus-Heiner Lehne

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

Pozměňovací návrh 174
Antonio López-Istúriz White

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;

Or. es

Odůvodnění

Vysvětlení účelů zpracování údajů postačí k informování subjektů údajů, které budou moci 
v případě pochybností žádat tyto dodatečné informace, jež mohou považovat za důležité. 
Proto se nemusí zmiňovat smluvní ani všeobecné podmínky a není třeba dále rozpracovat 
oprávněný zájem.
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Pozměňovací návrh 175
Francesco Enrico Speroni

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, 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);

a v případech, kdy zpracování údajů 
slouží čistě obchodním účelům, výši, 
povahu a způsob poskytnutí poplatku, 
který bude vyplacen subjektu údajů, jenž 
dal souhlas se zpracováním svých 
osobních údajů;

Or. it

Pozměňovací návrh 176
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

c) je-li to možné, dobu, po kterou se budou 
osobní údaje uchovávat;

Or. es

Pozměňovací návrh 177
Tadeusz Zwiefka

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

c) dobu, po kterou se budou osobní údaje 
uchovávat a není-li to možné, kritéria, 
která se použijí pro stanovení této doby;

Or. pl

Pozměňovací návrh 178
Klaus-Heiner Lehne

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

e) právo podat stížnost příslušnému orgánu 
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 179
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

e) právo podat stížnost příslušnému orgánu 
dozoru;

Or. es
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Pozměňovací návrh 180
Klaus-Heiner Lehne

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, s výjimkou případů, kdy tyto údaje 
pocházejí z veřejně dostupného zdroje 
nebo kdy je jejich poskytování ošetřeno 
zákonem nebo kdy se zpracování údajů 
užívá k účelům, jež se vztahují 
k profesním činnostem příslušné osoby.

Or. en

Pozměňovací návrh 181
Françoise Castex, Arlene McCarthy, Evelyn Regner

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. Patřily by sem údaje, které byly 
nezákonně získány od třetích stran a byly 
předány správci.

Or. en

Odůvodnění

Subjekty údajů mají právo na to, aby jim bylo okamžitě oznámeno, že k jejich osobním údajům 
získal někdo nezákonný přístup a chce je proti nim využít (například s cílem umístit na černou 
listinu odborové aktivisty a vytvořit překážky v jejich dalším zaměstnávání).
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Pozměňovací návrh 182
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) v době, kdy se osobní údaje získávají od 
subjektu údajů nebo 

a) obecně v době, kdy se osobní údaje 
získávají od subjektu údajů nebo nejdříve 
je to možné, pokud výše uvedená činnost 
není proveditelná, vyžaduje nepřiměřené 
úsilí, nebo snižuje-li úroveň ochrany, 
kterou subjekt údajů požívá nebo

Or. es

Odůvodnění

Některé činnosti mohou vyžadovat minimální úroveň flexibility a orgány dozoru by navíc 
mohly snáze zjistit, že k jejich využití došlo náležitým způsobem. Navíc v závislosti na 
způsobu, jakým se údaje shromažďují, může poskytnutí informací, v písemné formě či online, 
bezprostředně po události, subjektu údajů zajistit větší míru ochrany a ten pak bude moci 
získat o situaci přesnou představu. 

Pozměňovací návrh 183
Klaus-Heiner Lehne

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) pokud se osobní údaje nezískávají od 
subjektu údajů, v době jejich zaznamenání 
nebo v rozumné lhůtě po jejich 
shromáždění s ohledem na zvláštní 
okolnosti, za kterých se údaje shromažďují 
nebo jinak zpracovávají, nebo pokud se 
uvažuje o jejich zpřístupnění dalšímu 
příjemci pak nejpozději tehdy, kdy se údaje 
zpřístupňují poprvé, nebo pokud se údaje 
používají ke komunikaci s dotčenou 
osobou, nejpozději v okamžiku prvního 
kontaktu s touto osobou.
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Or. en

Pozměňovací návrh 184
Françoise Castex, Arlene McCarthy, Evelyn Regner

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Subjekty údajů musí mít za všech okolností právo dozvědět se o tom, že k jejich osobním 
údajům získal někdo nezákonně přístup, zvláště pokud lze tyto údaje pro nim použít, například 
v případě umístění odborových aktivistů na černé listiny a vytváření překážek pro jejich 
zaměstnávání, neboť existuje velké množství důkazů o existenci těchto nelegálních praktik 
(Ref: ICO UK 2009 případ organizace Consultancy Association, která vedla černé listiny).

Pozměňovací návrh 185
Sajjad Karim

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 
a poskytnutí těchto informací není možné 
nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí a vedlo 
by k nadměrné administrativní zátěži, 
zejména pokud zpracování údajů provádí 
malý nebo střední podnik, jak je 
definován v doporučení Komise 
2003/361/ES ze dne 6. května 2003 
o definici mikropodniků a malých 
a středních podniků1 nebo
_____________
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1Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit, aby toto nařízení neznamenalo pro malé 
a střední podniky zbytečnou administrativní zátěž.

Pozměňovací návrh 186
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Přenesené akty stanovené v článku 7 přesahují limity, které se obecně vztahují na užívání 
tohoto opatření, zvážíme-li, že jejich zamýšleným cílem je, aby se jimi zabývalo znění 
samotného nařízení.

Pozměňovací návrh 187
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Subjekt údajů má právo získat od 
správce na požádání kdykoli potvrzení 
o tom, zda jsou osobní údaje, které se jej 
týkají, zpracovávány či nikoli. Pokud jsou 
tyto osobní údaje zpracovávány, správce 
poskytne následující informace:

1. Subjekt údajů má právo získat od 
správce na požádání kdykoli potvrzení 
o tom, zda jsou osobní údaje, které se jej 
týkají, zpracovávány či nikoli. Pokud 
správce zpracovává velké množství 
dokumentů, které souvisí se subjektem 
údajů, může požádat subjekt údajů, aby 
mu ještě před poskytnutím informací 
v nezbytných případech podrobně 
specifikoval, na který dokument nebo 
dokumenty, nebo na které oblasti činnosti 
se vztahuje žádost subjektu. Pokud jsou 
tyto osobní údaje zpracovávány, správce 
poskytne následující informace:

Or. es

Pozměňovací návrh 188
Tadeusz Zwiefka

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

d) dobu, po kterou se budou osobní údaje 
uchovávat a není-li to možné, kritéria, 
která se použijí pro stanovení této doby;

Or. pl

Pozměňovací návrh 189
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) význam a předpokládané důsledky 
tohoto zpracování, alespoň v případě 

h) předpokládané důsledky tohoto 
zpracování, alespoň v případě opatření 
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opatření uvedených v článku 20. uvedených v článku 20.

Or. es

Pozměňovací návrh 190
Sajjad Karim

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) popřípadě, pokud jsou data 
shromažďována nebo zpracována 
výměnou za bezplatné poskytnutí služeb, 
správcův odhad hodnoty zpracovaných 
údajů subjektu.

Or. en

Odůvodnění

Osobní údaje jsou obchodovatelným zbožím a subjekty údajů si zpravidla neuvědomují, jakou 
hodnotu mají jejich údaje pro správce a zpracovatele údajů. Pokud by správce na požádání 
sdělil subjektu údajů svůj odhad hodnoty jeho údajů, umožnilo by to subjektům údajů se zcela 
informovaně rozhodnout, jak mají být jejich údaje použity, a pomohlo by to také omezit 
jednostranný trh tím, že budou mít spotřebitelé větší slovo.

Pozměňovací návrh 191
Eva Lichtenberger
za skupinu Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) v případě opatření založených na 
profilech, smysluplné informace 
o přístupu použitém při profilování;

Or. en
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Odůvodnění

Je nezbytné, aby subjekty údajů měly práva, jelikož tak budou oprávněny samy převzít 
ochranu svých údajů a budou posílena jejich práva vůči správcům. Jsou jedním z hlavních 
nástrojů, jak učinit správce odpovědnými. Z tohoto důvodu by měla být posílena práva 
týkající se informací o údajích, přístupu k údajům, jejich opravy, vymazání a přenositelnosti, 
aby uživatelé pochopili, co se s jejich údaji děje a mohli vykonávat jejich kontrolu. Výjimky 
a vynětí by měly být velmi omezené.

Pozměňovací návrh 192
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Subjekt údajů má právo získat od 
správce informace o osobních údajích, 
které jsou zpracovávány. Jestliže subjekt 
údajů podává žádost v elektronické 
podobě, poskytují se informace 
v elektronické podobě, pokud subjekt 
údajů nepožádá o jiný způsob.

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Tento odstavec je nadbytečný, neboť získávání informací o příslušných údajích je řešeno již 
v předchozím odstavci; navíc se tento odstavec znovu dotýká záležitostí technologické 
neutrality a je v naprostém rozporu s našimi dříve vyjádřenými názory.

Pozměňovací návrh 193
Françoise Castex

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Subjekt údajů má právo získat od 
správce informace o osobních údajích, 
které jsou zpracovávány. Jestliže subjekt 
údajů podává žádost v elektronické 

2. Subjekt údajů má právo získat od 
správce informace o osobních údajích, 
které jsou zpracovávány. Jestliže subjekt 
údajů podává žádost v elektronické 
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podobě, poskytují se informace 
v elektronické podobě, pokud subjekt 
údajů nepožádá o jiný způsob.

podobě, poskytují se informace 
v elektronické podobě, pokud subjekt 
údajů nepožádá o jiný způsob. Správce 
ověří totožnost subjektu údajů, který žádá 
o přístup k údajům, v rámci článků 5 až 
10 tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 194
Sajjad Karim

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odstavec 1 se nevztahuje na pseudonymní 
údaje.

Or. en

Odůvodnění

Tento návrh je součástí souboru pozměňovacích návrhů umožňujících používání 
pseudonymních a anonymních údajů a bude podněcovat ke správným obchodním postupům, 
které budou chránit zájmy subjektů údajů.  Zajištění toho, aby osobní údaje nemohly být 
spojeny s určitým subjektem údajů (jelikož je nelze vztáhnout k určitému subjektu bez pomoci 
dalších údajů), pomáhá dále podpořit obchodní využití údajů a současně skýtá vysokou 
úroveň ochrany spotřebitele.

Pozměňovací návrh 195
Sajjad Karim

Návrh nařízení
Čl. 17 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Právo být zapomenut a právo na výmaz Právo na výmaz

Or. en
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Odůvodnění

Právo být zapomenut je konceptem, který je do značné míry neslučitelný s tím, jak informace 
o subjektech údajů obíhají v internetovém prostředí. Uznání práva subjektu údajů být 
zapomenut by vyžadovalo neúnosnou výši výdajů na administrativní opatření k uplatnění 
tohoto práva a nejspíše by nebylo možné toto právo naplnit/zaručit. Nicméně právo na výmaz 
lze v řadě případů zabezpečit.

Pozměňovací návrh 196
Sajjad Karim

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) údaje již nejsou potřebné pro účely, pro 
které byly shromážděny nebo jinak 
zpracovány;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Je obtížné jednoznačně určit, kdy osobní údaje již s konečnou platností nejsou použitelné pro 
obchodní účely. Soustavné vymazávání údajů, které již nemají bezprostřední využití, by 
přineslo neúměrně vysoké náklady na splnění této povinnosti.

Pozměňovací návrh 197
Sajjad Karim

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;
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Or. en

Odůvodnění

Tento požadavek je příliš obecný a vedl by k velmi vysokým nákladům na splnění této 
povinnosti, protože by údaje musely být soustavně vymazávány, nebude-li pro jejich 
uchovávání žádné právní opodstatnění.

Pozměňovací návrh 198
Sajjad Karim

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zpracování údajů není slučitelné 
s tímto nařízením z jiných důvodů.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Potenciální důsledky tohoto ustanovení jsou nejasné a bylo by třeba je vysvětlit.

Pozměňovací návrh 199
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) pro zpracování údajů neexistuje jiný 
právní základ než souhlas subjektu údajů.

Or. pl

Pozměňovací návrh 200
Sajjad Karim

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Právo na výmaz se nepoužije 
v případě, že je uchování osobních údajů 
nutné pro plnění smlouvy mezi určitou 
organizací a subjektem údajů, nebo pokud 
existuje regulační požadavek na uchování 
těchto údajů, nebo pro účely zabránění 
podvodu.

Or. en

Odůvodnění

Tento nový návrh stanoví, za jakých okolností je vhodné omezit právo subjektů údajů na 
výmaz z hlediska toho, co je nutné pro obchodní a regulační účely.

Pozměňovací návrh 201
Arlene McCarthy

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Z požadavků tohoto článku jsou 
vyloučeny úvěrové instituce, které 
uchovávají údaje z následujících důvodů:
– za účelem řízení rizik;
– za účelem plnění požadavků EU 
i mezinárodních požadavků v oblasti 
dozoru a souladu s předpisy; 
– za účelem zabránit zneužití trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 202
Klaus-Heiner Lehne

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 203
Eva Lichtenberger
za skupinu Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se
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Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné, aby subjekty údajů měly práva, jelikož tak budou oprávněny samy převzít 
ochranu svých údajů a budou posílena jejich práva vůči správcům. Jsou jedním z hlavních 
nástrojů, jak učinit správce odpovědnými. Z tohoto důvodu by měla být posílena práva 
týkající se informací o údajích, přístupu k údajům, jejich opravy, vymazání a přenositelnosti, 
aby uživatelé pochopili, co se s jejich údaji děje a mohli vykonávat jejich kontrolu. Výjimky 
a vynětí by měly být velmi omezené.

Pozměňovací návrh 204
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Pokud správce uvedený v odstavci 1 
umožnil třetí straně výslovně nebo 
konkludentně přístup k osobním údajům, 
přijme vzhledem k údajům, za jejichž 
zveřejnění je zodpovědný, veškerá 
rozumná opatření, na něž má kapacitu, 
včetně technické kapacity, aby informoval 
třetí strany, které tyto údaje zpracovávají, 
že subjekt údajů od nich požaduje 
vymazání všech odkazů na tyto osobní 
údaje nebo kopií či replikací těchto 
osobních údajů.

Pokud správce, který povolil přístup 
k osobním údajům, zmizel, přestal 
existovat nebo ho subjekt údajů nemůže 
kontaktovat z jiných důvodů, má subjekt 
údajů právo, aby správci třetí strany 
provedli výmaz všech odkazů na tyto 
osobní údaje nebo kopií či replikací těchto 
osobních údajů. 

Or. es

Odůvodnění

Otázka, zda je osoba, která údaje převádí, odpovědná za činy příjemce, by měla být 
posouzena případ od případu v souladu se skutečnostmi a okolnostmi. To se zásadně liší od 
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přijetí určitého druhu objektivní odpovědnosti, která je založena na právu být zapomenut.

Pozměňovací návrh 205
Rebecca Taylor

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pro výkon práva na svobodu projevu 
podle článku 80;

a) pro výkon práva na svobodu projevu 
podle článku 80; nebo v případě 
poskytování služby informační společnosti 
s cílem usnadnit přístup k takovýmto 
projevům.

Or. en

Odůvodnění

Ustanovení navržené Komisí musí sdělovacím prostředkům zajistit, aby mohly v digitálním 
věku dostatečně bránit svá práva.

Pozměňovací návrh 206
Rebecca Taylor

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) z důvodů veřejného zájmu v oblasti 
veřejného zdraví v souladu s článkem 81;

b) pro zdravotnické účely nebo z důvodů 
veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví 
v souladu s článkem 81;

Or. en

Odůvodnění

Pro subjekt údajů je velmi důležité, aby měl úplný záznam o svém zdraví, a mohla mu tak být 
v průběhu celého života poskytována nejlepší péče a léčba. Právo být zapomenut by se nemělo 
vztahovat na případy, kdy jsou údaje zpracovávány pro zdravotnické účely, jak je stanoveno 
v čl. 81 písm. a).
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Pozměňovací návrh 207
Antonio López-Istúriz White

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 sledovaného 
legitimního cíle;

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

Or. es

Pozměňovací návrh 208
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) v případech uvedených v odstavci 4. e) v případech uvedených v odstavci 4.

V případech uvedených v písm. a) až d) 
může subjekt údajů uplatnit právo vznést 
námitku proti zřízení odkazů na své 
osobní údaje nebo proti vytvoření kopií či 
replikací těchto osobních údajů. O 
proveditelnosti tohoto práva se rozhodne 
na základě všech okolností daného 
případu, přičemž se vyvine úsilí nezmařit 
specifický základ pro uchovávání údajů.

Or. es

Pozměňovací návrh 209
Antonio López-Istúriz White
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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 
dostupných komunikačních služeb, jak je 
uvedeno v odstavci 2;
c) kritérií a podmínek pro omezení 
zpracování osobních údajů podle odstavce 
4.

Or. es

Odůvodnění

Vzhledem k aktům v přenesené pravomoci nemůžeme přijmout odstavec 9 tohoto článku, 
neboť stanoví regulaci aspektů, které jsou pro správné pochopení právních předpisů nezbytné. 
Pokud by se ošetření těchto aspektů považovalo za potřebné, mělo by se tak stát v samotném 
nařízení.

Pozměňovací návrh 210
Antonio López-Istúriz White

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 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.
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Pokud se formát, který vyžaduje subjekt 
údajů, liší od formátu zpracování, může 
správce uložit poplatek za převod, jehož 
výše nesmí překročit náklady na 
poskytovanou službu v tržních cenách.

Or. es

Odůvodnění

Požadavek na specifický formát, který se liší od formátu zpracování, s sebou nese nutnost 
poskytnout dodatečnou službu, za niž je třeba zaplatit. Navíc, má-li být možné získat údaje ve 
specifickém formátu, je asi logické, aby náklady na převod nenesl správce. Zdá se být proto 
logické povolit vybírání poplatku za převod údajů na požadovaný formát.

Pozměňovací návrh 211
Eva Lichtenberger
za skupinu Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

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, má subjekt údajů právo získat 
od správce kopii zpracovávaných údajů 
elektronicky, v interoperabilním a ve 
strukturovaném a běžně používaném 
formátu, který umožňuje jejich další 
využití subjektem údajů.

Or. en

Odůvodnění

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited as the right to data portability is a corollary to the right of 
access. When replying to access requests, controllers must not provide data in formats which 
limits further use by the data subject. The right to data portability may contribute to a more 
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competitive environment, especially for social networks and other online services, by allowing 
people to change service providers without difficulty.

Pozměňovací návrh 212
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2 – pododstavec 1 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Správce, od něhož byly osobní údaje 
získány, tyto údaje vymaže, pokud se na 
jejich další zpracování nevztahují jiná 
platná právní ustanovení. Právní předpisy 
Unie a členských států mohou regulovat 
případy, v nichž existuje právní povinnost 
uchovávat údaje založená na cílích 
obecného zájmu, jež jsou úměrné 
sledovanému účelu a respektují podstatu 
práva na ochranu osobních údajů.

Or. es

Odůvodnění

Přenositelnost ve vztahu k získávání kopií údajů nemusí v zásadě nutně vést k výmazu. Otázka 
výmazu se nicméně může objevit v souvislosti s přenositelností v jejím úzkém slova smyslu, 
tzn. převodu od jednoho správce k jinému. Určitá bezpečnostní opatření jsou však 
v případech, kdy je nezbytné údaje uchovávat, potřebná.

Pozměňovací návrh 213
Sajjad Karim

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 

3. Elektronický formát uvedený v odstavci 
1 a technické normy, metody a postupy pro 
přenos osobních údajů podle odstavce 2
určí správce s odkazem na harmonizované 
normy průmyslového odvětví, popřípadě, 
pokud již nejsou vymezeny, je vytvoří 
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postupem podle čl. 87 odst. 2. zúčastněné strany průmyslového odvětví 
prostřednictvím normalizačních orgánů. 

Or. en

Odůvodnění

Evropská komise by neměla být rozhodovacím orgánem, který stanoví harmonizovaný 
elektronický formát pro přenos údajů. Přístup, který navrhuje tento pozměňovací návrh, je 
navíc technologicky neutrálnější a je vhodnější vzhledem ke škále oblastí, na které se toto 
nařízení vztahuje.

Pozměňovací návrh 214
Klaus-Heiner Lehne

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

Pozměňovací návrh 215
Francesco Enrico Speroni

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro 
přímý marketing, má subjekt údajů právo 
zdarma vznést námitku proti zpracování 
svých osobních údajů pro tento marketing. 

2. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro 
marketing, má subjekt údajů právo zdarma 
vznést námitku proti zpracování svých 
osobních údajů pro tento marketing. Toto 
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Toto právo je subjektu údajů výslovně 
nabídnuto srozumitelným způsobem a je 
jasně odlišitelné od jiných informací.

právo je subjektu údajů výslovně nabídnuto 
srozumitelným způsobem a je jasně 
odlišitelné od jiných informací.

Or. it

Pozměňovací návrh 216
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Pokud je vznesena námitka ve smyslu 
odstavce 1, správce informuje subjekt 
údajů o závažných legitimních důvodech, 
které se uplatňují v souladu s odstavcem 1 
nebo, pokud tak neučiní, nemůže již déle 
příslušné osobní údaje používat či jinak 
zpracovávat; pokud je vznesena námitka 
ve smyslu odstavce 2, správce již nemůže 
déle příslušné osobní údaje používat či 
jinak zpracovávat.

Or. es

Odůvodnění

Může-li správce jakožto odpověď na právo vznést námitku uvést závažné legitimní důvody, 
zdá se, že neexistuje důvod, proč by pouhé podání námitky mělo mít důsledky stanovené 
v odstavci 3.

Pozměňovací návrh 217
Sajjad Karim

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Pokud se zpracovávají pseudonymní 
údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. g), má 
subjekt údajů právo vznést zdarma 
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námitku proti tomuto zpracovávání. Toto 
právo je subjektu údajů výslovně 
nabídnuto srozumitelným způsobem a je 
jasně odlišitelné od jiných informací.

Or. en

Odůvodnění

Tento návrh je součástí souboru pozměňovacích návrhů umožňujících používání 
pseudonymních a anonymních údajů a bude podněcovat ke správným obchodním postupům, 
které budou chránit zájmy subjektů údajů.  Zajištění toho, aby osobní údaje nemohly být 
spojeny s určitým subjektem údajů (jelikož je nelze vztáhnout k určitému subjektu bez pomoci 
dalších údajů), pomáhá dále podpořit obchodní využití údajů a současně skýtá vysokou
úroveň ochrany spotřebitele.

Pozměňovací návrh 218
Sajjad Karim

Návrh nařízení
Čl. 20 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatření založená na profilování Opatření založená na automatickém 
zpracování

Or. en

Odůvodnění

Článek 20 se spíše než profilování týká automatického zpracování. Proto by měl být nadpis 
tohoto článku změněn na „Opatření založená na automatickém zpracování“.

Pozměňovací návrh 219
Sajjad Karim

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každá fyzická osoba má právo, aby se 
na ni nevztahovalo žádné opatření, jež má 
vůči ní právní účinky nebo se jí významně 

1. Na subjekt údajů se nesmí vztahovat 
rozhodnutí, které je nespravedlivé nebo 
diskriminační a je provedeno pouze na 



AM\920534CS.doc 91/216 PE500.695v01-00

CS

dotýká, provedené pouze na základě 
automatizovaného zpracování určeného 
k vyhodnocení jistých rysů její osobnosti 
nebo k analýze či předpovídání zejména 
plnění pracovních povinností, ekonomické 
situace, lokalizace, zdravotního stavu, 
osobních preferencí, spolehlivosti nebo 
chování této fyzické osoby.

základě automatizovaného zpracování 
určeného k vyhodnocení jistých rysů 
tohoto subjektu údajů.

Or. en

Odůvodnění

Článek 20 ve své současné podobě nebere zřetel na pozitivní využití profilování ani 
nezohledňuje různící se míru rizika nebo dopadu na soukromí jednotlivců, které jsou 
s profilováním spojeny.  Zaměřením se na techniky, které jsou buď „nespravedlivé“, nebo 
„diskriminační“, jak je definuje směrnice 2005/29/ES, je tento přístup technologicky 
neutrálnější a soustředí se na negativní využití technik profilování, nikoli na technologii 
samu.

Pozměňovací návrh 220
Rebecca Taylor

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Každý subjekt údajů má právo, aby se 
na něj nevztahovalo žádné rozhodnutí, jež 
má vůči němu právní účinky nebo se ho 
negativně dotýká, provedené pouze na 
základě automatizovaného zpracování 
určeného k vyhodnocení jistých rysů jeho 
osobnosti nebo k analýze či předpovídání 
zejména plnění pracovních povinností, 
ekonomické situace, lokalizace, 
zdravotního stavu, osobních preferencí, 
spolehlivosti nebo chování tohoto subjektu 
údajů.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité uvědomit si, že některé činnosti profilování přinášejí spotřebitelům značné výhody 
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a mohou být dobrým základem pro poskytování kvalitních služeb zákazníkům. Široká definice 
profilování nerozlišuje mezi obvyklými činnostmi zpracování údajů, které jsou z podstaty 
pozitivní, a mezi negativnějším profilováním. Pozitivní profilování se často používá 
k přizpůsobení služeb zákazníkům prostřednictvím evidence jejich potřeb a priorit.

Pozměňovací návrh 221
Eva Lichtenberger
za skupinu Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 222
Sajjad Karim

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

a) prováděno v rámci uzavírání nebo 
plnění smlouvy, pokud žádosti o uzavření 
nebo o plnění smlouvy podané subjektem 
údajů bylo vyhověno nebo pokud byla 
přijata vhodná opatření, která zajišťují 
ochranu jeho oprávněných zájmů, jako je 
právo na přímý osobní kontakt nebo
b) výslovně povoleno právem Unie nebo 
členského státu, které rovněž stanoví 
vhodná opatření zajišťující ochranu 
oprávněných zájmů subjektu údajů nebo
c) založeno na souhlasu subjektu údajů, 
s výhradou podmínek stanovených 
v článku 7 a vhodných záruk.

Or. en

Odůvodnění

Vypuštění v návaznosti na navrhovanou změnu odstavce 1.

Pozměňovací návrh 223
Eva Lichtenberger
za skupinu Verts/ALE
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Evelyn Regner, Françoise Castex

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Aniž jsou dotčena další ustanovení 
tohoto nařízení, včetně odstavců 3 a 4, 
může se na osobu vztahovat opatření 
uvedené v odstavci 1 pouze tehdy, je-li 
zpracování:

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 224
Eva Lichtenberger
za skupinu Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) prováděno v rámci uzavírání nebo 
plnění smlouvy, pokud žádosti o uzavření 
nebo o plnění smlouvy podané subjektem 
údajů bylo vyhověno nebo pokud byla 
přijata vhodná opatření, která zajišťují
ochranu jeho oprávněných zájmů, jako je 
právo na přímý osobní kontakt nebo

a) nezbytné pro uzavírání nebo plnění 
smlouvy, pokud žádosti o uzavření nebo 
o plnění smlouvy podané subjektem údajů 
bylo vyhověno nebo pokud byla přijata 
vhodná opatření, která zajišťují ochranu 
jeho oprávněných zájmů, včetně práva 
obdržet smysluplné informace o postupu 
použitém při profilování a práva na přímý 
osobní kontakt, včetně vysvětlení 
rozhodnutí učiněného po takovém 
kontaktu nebo

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 225
Eva Lichtenberger
za skupinu Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex



PE500.695v01-00 96/216 AM\920534CS.doc

CS

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) výslovně povoleno právem Unie nebo 
členského státu, které rovněž stanoví 
vhodná opatření zajišťující ochranu 
oprávněných zájmů subjektu údajů nebo

b) výslovně povoleno právem Unie nebo 
členského státu, které rovněž stanoví 
vhodná opatření zajišťující ochranu 
oprávněných zájmů subjektu údajů a které 
chrání subjekty údajů proti možné 
diskriminaci v důsledku opatření 
popsaných v odstavci 1 nebo

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 226
Marielle Gallo

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) výslovně povoleno právem Unie nebo 
členského státu, které rovněž stanoví 
vhodná opatření zajišťující ochranu 
oprávněných zájmů subjektu údajů nebo

b) povoleno právem Unie nebo členského 
státu, které rovněž stanoví vhodná opatření 
zajišťující ochranu oprávněných zájmů 
subjektu údajů nebo

Or. fr

Pozměňovací návrh 227
Klaus-Heiner Lehne

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

c) zákonné podle čl. 6 odst. 1 písm. a) až f) 
tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 228
Eva Lichtenberger
za skupinu Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

c) založeno na souhlasu subjektu údajů, 
s výhradou podmínek stanovených 
v článku 7 a vhodných záruk, včetně 
účinné ochrany proti možné diskriminaci 
v důsledku opatření popsaných v odstavci 
1.

Or. en
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Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 229
Marielle Gallo

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

c) založeno na jedné ze situací uvedených 
v čl. 6 odst. 1 písm. a) až f);

Or. fr

Pozměňovací návrh 230
Sajjad Karim

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 3



AM\920534CS.doc 99/216 PE500.695v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Automatické zpracování osobních 
údajů za účelem vyhodnocení určitých 
rysů osobnosti fyzické osoby se nesmí 
opírat pouze o zvláštní kategorie osobních 
údajů uvedené v článku 9.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Vypuštění v návaznosti na navrhovanou změnu odstavce 1.

Pozměňovací návrh 231
Eva Lichtenberger
za skupinu Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Automatické zpracování osobních údajů 
za účelem vyhodnocení určitých rysů 
osobnosti fyzické osoby se nesmí opírat 
pouze o zvláštní kategorie osobních údajů 
uvedené v článku 9.

3. Automatické zpracování osobních údajů 
za účelem vyhodnocení určitých rysů 
osobnosti fyzické osoby nesmí zahrnovat 
nebo generovat žádné údaje, na které se 
vztahují zvláštní kategorie osobních údajů 
uvedené v článku 9, s výjimkou těch 
případů, pro něž platí výjimky uvedené 
v čl. 9 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 232
Eva Lichtenberger
za skupinu Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Je zakázáno profilování, které (ať již 
záměrně, či nikoli) má za následek 
diskriminaci jednotlivců na základě rasy 
či etnického původu, politických názorů, 
náboženského vyznání nebo přesvědčení, 
členství v odborových organizacích nebo 
sexuální orientace nebo které (ať již 
záměrně, či nikoli) vede k opatřením, 
která mají takovýto dopad.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 233
Eva Lichtenberger
za skupinu Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Automatické zpracování osobních 
údajů za účelem vyhodnocení určitých 
rysů osobnosti fyzické osoby se nepoužije 
k identifikaci nebo individualizaci dětí.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 234
Sajjad Karim

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. V případech uvedených v odstavci 2 
musí informace poskytované správcem 
podle článku 14 obsahovat informace, zda 
byly údaje zpracovány pro účely opatření, 
na které se vztahuje odstavec 1, a 
k přepokládaným účinkům tohoto 
zpracování na subjekt údajů.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Vypuštění v návaznosti na navrhovanou změnu odstavce 1.

Pozměňovací návrh 235
Eva Lichtenberger
za skupinu Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. V případech uvedených v odstavci 2 
musí informace poskytované správcem 
podle článku 14 obsahovat informace, zda 
byly údaje zpracovány pro účely opatření, 
na které se vztahuje odstavec 1, a 
k přepokládaným účinkům tohoto 

4. V případech uvedených v odstavci 2 
musí informace poskytované správcem 
podle článků 14 a 15 obsahovat informace, 
zda byly údaje zpracovány pro účely 
opatření, na které se vztahuje odstavec 1, a 
k přepokládaným účinkům tohoto 
zpracování na subjekt údajů a také přístup 
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zpracování na subjekt údajů. k logice, z níž zpracovávané údaje 
vycházejí.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 236
Antonio López-Istúriz White

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. es
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Pozměňovací návrh 237
Sajjad Karim

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

Odůvodnění

Vypuštění v návaznosti na navrhovanou změnu odstavce 1.

Pozměňovací návrh 238
Eva Lichtenberger
za skupinu Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

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.

5. Do šesti měsíců od vstupu tohoto 
nařízení v platnost přijme Komise 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 subjektů údajů uvedených 
v odstavci 2. Komise své návrhy před 
jejich zveřejněním konzultuje se zástupci 
subjektů údajů a s Radou pro ochranu 
údajů.
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Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 239
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správce přijme politiky a provede
vhodná opatření, aby zajistil, že
zpracovávání osobních údajů probíhá
v souladu s tímto nařízením, a aby byl 
schopen tuto skutečnost prokázat.

1. Správce může přijmout politiky 
a provést vhodná opatření, aby zajistil, aby
zpracovávání osobních údajů probíhalo
v souladu s tímto nařízením, a aby byl 
schopen tuto skutečnost prokázat.

Or. es

Pozměňovací návrh 240
Antonio López-Istúriz White
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Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Opatření uvedená v odstavci 1 zahrnují 
zejména:

2. Opatření uvedená v odstavci 1 zahrnují 
v případech uvedených v této kapitole a 
v souladu s pravidly uvedenými v této 
kapitole:

Or. es

Pozměňovací návrh 241
Rebecca Taylor

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Opatření uvedená v odstavci 1 zahrnují
zejména:

2. Opatření uvedená v odstavci 1 by mohla 
zahrnovat zejména:

Or. en

Odůvodnění

Je vhodnější podporovat tato opatření jakožto osvědčené postupy, zejména z toho důvodu, že 
v opačném případě by z regulatorního hlediska došlo k vytvoření nerealistické povinnosti.

Pozměňovací návrh 242
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) jmenování inspektora ochrany údajů 
podle čl. 35 odst. 1.

e) jmenování inspektora ochrany údajů 
podle čl. 35 odst. 1 nebo povinnost mít 
certifikaci a udržovat ji v souladu 
s politikami certifikace definovanými 
Komisí.
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Or. es

Pozměňovací návrh 243
Antonio López-Istúriz White

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. es

Pozměňovací návrh 244
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. S ohledem na stav techniky a náklady 
provedení přijme správce při určování 
prostředků zpracování i při samotném 
zpracovávání vhodná technická 
a organizační opatření a postupy tak, aby 
dané zpracování splňovalo požadavky 
tohoto nařízení a zaručovalo ochranu práv 
subjektu údajů.

1. S ohledem na stav techniky a náklady 
provedení přijme správce při určování 
prostředků zpracování i při samotném 
zpracovávání technická a organizační 
opatření a postupy, které jsou vhodné 
vzhledem k činnostem a jejich účelům,
tak, aby dané zpracování splňovalo 
požadavky tohoto nařízení a zaručovalo 
ochranu práv subjektu údajů.

Or. es
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Pozměňovací návrh 245
Sajjad Karim

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. S ohledem na stav techniky a náklady 
provedení přijme správce při určování 
prostředků zpracování i při samotném 
zpracovávání vhodná technická 
a organizační opatření a postupy tak, aby 
dané zpracování splňovalo požadavky 
tohoto nařízení a zaručovalo ochranu 
práv subjektu údajů.

1. Pokud je to nutné, mohou být přijata 
povinná opatření s cílem zajistit, aby 
kategorie zboží a služeb byly koncipovány 
a standardně nastaveny tak, aby splňovaly 
požadavky tohoto nařízení na ochranu 
jednotlivců v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů. Tato opatření musí 
vycházet z normalizace podle [nařízení 
Evropského parlamentu a Rady .../2012 
o evropské normalizaci, změně směrnic 
Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic 
Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 
94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 
2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES 
a 2009/105/ES a zrušení rozhodnutí 
87/95/EHS a rozhodnutí 
č. 1673/2006/ES].

Or. en

Odůvodnění

Tento návrh je součástí souboru pozměňovacích návrhů, jejichž cílem je ukázat, že jakkoli je 
návrh a standardní nastavení ochrany údajů chvályhodný koncept, nevytváří návrh Komise 
dostatečnou jistotu a současně z něj vyplývá určité riziko možných omezení volného pohybu.  
Proto by měl být použit zavedený mechanismus využití normalizace, který je shrnut v tzv. 
„normalizačním balíčku“, s cílem harmonizovat uplatňované požadavky a naopak umožnit 
volný pohyb.

Pozměňovací návrh 246
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. S ohledem na stav techniky a náklady 
provedení přijme správce při určování 
prostředků zpracování i při samotném 
zpracovávání vhodná technická 
a organizační opatření a postupy tak, aby 
dané zpracování splňovalo požadavky 
tohoto nařízení a zaručovalo ochranu práv 
subjektu údajů.

1. S ohledem na stav techniky, současné 
technické poznatky a náklady provedení 
přijme správce při určování prostředků 
zpracování i při samotném zpracovávání 
vhodná technická a organizační opatření 
a postupy tak, aby dané zpracování 
splňovalo požadavky tohoto nařízení 
a zaručovalo ochranu práv subjektu údajů.

Or. pl

Pozměňovací návrh 247
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Správce přijme mechanismy, aby 
zajistil, aby se standardně zpracovávaly
pouze ty osobní údaje, které nejsou pro 
každý konkrétní účel zpracování přehnané, 
a aby zejména jejich shromažďování či 
uchovávání nepřesáhlo minimum, jež je 
v poměru k těmto účelům nezbytné, a to 
jak co do množství údajů, tak do doby 
jejich uchovávání. Tyto mechanismy 
konkrétně zaručí, že osobní údaje se 
nebudou standardně zpřístupňovat 
neomezenému počtu fyzických osob.

Or. es

Pozměňovací návrh 248
Sajjad Karim

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Do doby, kdy budou přijata povinná 
opatření podle odstavce 1, členské státy 
zajistí, aby nebyly na zboží nebo služby 
ukládány žádné koncepční nebo 
standardní požadavky týkající se ochrany 
jednotlivců v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů, které by mohly bránit 
zavádění zařízení na trh a volnému oběhu 
těchto zboží a služeb v členských státech 
a mezi nimi.

Or. en

Odůvodnění

Tento návrh je součástí souboru pozměňovacích návrhů, jejichž cílem je ukázat, že jakkoli je 
návrh a standardní nastavení ochrany údajů chvályhodný koncept, nevytváří návrh Komise 
dostatečnou jistotu a současně z něj vyplývá určité riziko možných omezení volného pohybu.  
Proto by měl být použit zavedený mechanismus využití normalizace s cílem harmonizovat 
uplatňované požadavky a naopak umožnit volný pohyb.

Pozměňovací návrh 249
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 3

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. es
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Odůvodnění

Toto ustanovení je nadbytečné. Podporujeme obecný přístup založený na zásadě 
odpovědnosti, který by vedl k tomu, že by se orgány zaměřovaly především na cíle a výsledky 
spíše než na prostředky. Cíle, který si toto ustanovení klade, může být dosaženo sestavením 
seznamů osvědčených postupů, které mohou být přístupné dotčeným stranám, aniž by byl 
třeba přísně regulační přístup.

Pozměňovací návrh 250
Sajjad Karim

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 3

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

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je v souladu s navrhovanou změnou v čl. 23 odst. 1.

Pozměňovací návrh 251
Antonio López-Istúriz White

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 

vypouští se
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odst. 2.

Or. es

Odůvodnění

Viz odůvodnění k předchozímu odstavci.

Pozměňovací návrh 252
Sajjad Karim

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

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je v souladu s navrhovanou změnou v čl. 23 odst. 1.

Pozměňovací návrh 253
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Článek 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Kde správce určuje účel, podmínky 
a prostředky zpracování osobních údajů 
společně s ostatními, určí společní správci 
ve vzájemném ujednání, jakou 
odpovědnost každý z nich nese za plnění 
povinností vyplývajících z tohoto nařízení, 
zejména pokud jde o postupy 
a mechanismy pro výkon práv subjektu 
údajů. S cílem zajistit, aby subjekty údajů 
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údajů. mohly uplatnit své právo vznést námitku 
proti tomuto opatření, musí být toto 
opatření zdokumentováno a subjekty 
údajů o něm musejí být informovány 
předem; jinak lze výše uvedená práva plně 
vymáhat od kteréhokoli správce, který je 
odpovědný za zaručení toho, že podmínky 
stanovené zákonem budou plně 
dodržovány. 

Or. es

Pozměňovací návrh 254
Marielle Gallo

Návrh nařízení
Článek 24 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 255
Francesco Enrico Speroni

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) správci usazení ve třetích zemích, které 
podle rozhodnutí Komise zaručují 
přiměřenou úroveň ochrany v souladu 
s článkem 41,

vypouští se
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Or. it

Pozměňovací návrh 256
Francesco Enrico Speroni

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podniky zaměstnávající méně než 250 
osob nebo

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 257
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podniky zaměstnávající méně než 250 
osob nebo

b) podniky zaměstnávající méně než 250 
osob, pokud tyto podniky neprovádějí 
zpracování, jež orgány dozoru považují 
za vysoce rizikové, a to s ohledem na jeho 
vlastnosti, typ údajů nebo počet dotčených 
osob, nebo

Or. es

Pozměňovací návrh 258
Francesco Enrico Speroni

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) správci, kteří subjektům údajů 
s bydlištěm v Unii nabízejí zboží či služby 

vypouští se
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pouze příležitostně.

Or. it

Pozměňovací návrh 259
Sajjad Karim

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Má-li být provedeno zpracování údajů 
jménem správce, správce vybere 
zpracovatele, který nabízí dostatečné 
záruky k přijetí vhodných technických 
a organizačních opatření a postupů tak, 
aby dané zpracování splňovalo požadavky 
tohoto nařízení a zaručovalo ochranu práv 
subjektu údajů, zejména pokud jde 
o technická bezpečnostní opatření 
a organizační opatření, jimiž se bude 
plánované zpracování řídit, a zajistí soulad 
s těmito opatřeními.

1. Má-li být provedeno zpracování údajů 
jménem správce a tato operace zahrnuje 
zpracování údajů, které by zpracovateli 
umožnilo rozumnou identifikaci subjektu 
údajů, správce vybere zpracovatele, který 
nabízí dostatečné záruky k přijetí vhodných 
technických a organizačních opatření 
a postupů tak, aby dané zpracování 
splňovalo požadavky tohoto nařízení 
a zaručovalo ochranu práv subjektu údajů, 
zejména pokud jde o technická 
bezpečnostní opatření a organizační 
opatření, jimiž se bude plánované 
zpracování řídit, a zajistí soulad s těmito 
opatřeními. Správci i nadále přísluší 
výlučná odpovědnost za zajištění 
dodržování požadavků tohoto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Pokud je díky správným anynomizačním technikám pro zpracovatele technicky nemožné zjistit 
totožnost subjektu údajů, článek 26 se nepoužije. Snížení administrativní zátěže bude 
pobídkou k investicím do účinné technologie anonymizace a používání spolehlivého systému 
omezeného přístupu. Základní zásada, podle níž primární a přímá odpovědnost za zpracování 
údajů spočívá na jejich správci, by měla být v tomto článku jasně uvedena.

Pozměňovací návrh 260
Antonio López-Istúriz White
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Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zpracování údajů zpracovatelem je 
upraveno smlouvou nebo jiným právním 
aktem, který zavazuje zpracovatele vůči 
správci a který stanoví zejména, 
že zpracovatel:

2. Zpracování údajů zpracovatelem je 
upraveno smlouvou nebo jiným právním 
aktem, který zavazuje zpracovatele vůči 
správci, je doložen v podobě umožňující 
uchování záznamu a stanoví zejména, 
že zpracovatel:

Or. es

Pozměňovací návrh 261
Sajjad Karim

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zapojí do zpracování údajů dalšího 
zpracovatele pouze s předchozím 
souhlasem správce;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Požadavek, že zpracovatel musí předem obdržet souhlas správce k zapojení dalších 
zpracovatelů, představuje zátěž, aniž by skýtal jakýkoli jednoznačný přínos v podobě zvýšené 
ochrany údajů. Také nemůže fungovat zejména v souvislosti s technologií cloud, a zvláště 
pokud bude vykládán jako požadavek předchozího souhlasu s využitím konkrétních dílčích 
zpracovatelů. Tento požadavek by měl být odstraněn.

Pozměňovací návrh 262
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Správce a zpracovatel písemně
zdokumentují správcovy pokyny 
a zpracovatelovy povinnosti uvedené 
v odstavci 2.

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Povinnost zaznamenávat všechny pokyny písemně může představovat nepřiměřenou zátěž, 
zejména pokud zahrnuje také pokyny vydané v rámci smlouvy poté, co byla smlouva 
podepsána. Pokyny k provozu se obvykle zasílají elektronickou formou a jsou tedy 
zaznamenány naprosto dostačujícím způsobem. Zdá se rozumné, aby byl smluvní vztah mezi 
správcem a zpracovatelem zdokumentován v libovolné podobě, v níž lze záznam uchovat, 
přičemž tento postup se jeví mnohem vhodnější než psaná forma v úzkém slova smyslu, 
která je omezenější.

Pozměňovací návrh 263
Sajjad Karim

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Má se za to, že správce splnil 
povinnosti uvedené v odstavci 1, když si 
vybere zpracovatele, který dobrovolně 
provedl samocertifikaci nebo dobrovolně 
získal osvědčení, pečeť nebo značku podle 
článků 38 nebo 39 tohoto nařízení 
a prokazatelně provádí náležitá 
standardní technická a organizační 
opatření v reakci na požadavky uvedené 
v tomto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Toto nařízení by mělo nabízet jasné pobídky pro správce a zpracovatele k tomu, 
aby investovali do opatření zaměřených na zvýšení bezpečnosti a ochrany soukromí. Pokud 
správci a zpracovatelé navrhují další záruky v zájmu ochrany údajů, které jsou v souladu se 
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zavedenými normami odvětví nebo jdou nad jejich rámec a mohou to průkazným osvědčením 
prokázat, měli by být zvýhodněni méně preskriptivními požadavky. To by umožnilo zejména 
pružnost a snížení zátěže pro poskytovatele technologie cloud a zákazníky tuto technologii 
využívající.

Pozměňovací návrh 264
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Jestliže zpracovatel zpracovává jiné 
osobní údaje, než k jakým mu dal pokyn 
správce, považuje se ve vztahu k takovému 
zpracování za správce a vztahují se na něho 
pravidla o společných správcích uvedená 
v článku 24.

4. Jestliže zpracovatel zpracovává jiné 
osobní údaje, než k jakým mu dal pokyn 
správce, považuje se ve vztahu k takovému 
zpracování za správce a vztahují se na něho 
pravidla o společných správcích uvedená 
v článku 24, aniž je dotčena odpovědnost 
správce, jež mohla vzniknout při plnění 
stanovených povinností.

Or. es

Odůvodnění

V určitých případech mohou být odpovědnosti v protikladu a tato možnost by měla být 
zmíněna. Aniž je dotčena možnost, že přemíra na straně zpracovatele může vést k tomu, 
že bude osobně vázaný a odpovědný za zpracování (nad rámec svých pravomocí), nemělo by 
být vyloučeno možné zanedbání při jeho monitorování.

Pozměňovací návrh 265
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 86 za účelem dalšího vymezení 
kritérií a požadavků, pokud jde 
o odpovědnosti, povinnosti a úkoly 
zpracovatele v souladu s odstavcem 1, a za 

vypouští se
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účelem vymezení podmínek, jež umožní 
usnadnit zpracovávání osobních údajů 
ve skupině podniků, zejména za účelem 
kontroly a podávání zpráv.

Or. es

Odůvodnění

Pravomoci udělené Komisi považujeme v tomto případě za nepřiměřené. Pokud se tyto 
aspekty považují za zásadní, měly by být zahrnuty ve znění samotného nařízení.

Pozměňovací návrh 266
Antonio López-Istúriz White

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, 
zajistí, aby mohl řádně informovat 
orgány, jež o to požádají, o všech 
zpracováních, za která nese odpovědnost.

Or. es

Pozměňovací návrh 267
Sajjad Karim

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 hlavních kategoriích 
zpracování, za které nese odpovědnost.

Or. en
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Odůvodnění

Účinná ochrana údajů vyžaduje, aby organizace měly dostatečné zdokumentované povědomí 
o svých činnostech při zpracovávání údajů, vedení dokumentace pro všechna zpracování je 
však neúměrně zatěžující. Namísto uspokojování byrokratických potřeb by mělo být cílem této 
dokumentace pomoci správcům a zpracovatelům plnit povinnosti.

Pozměňovací návrh 268
Rebecca Taylor

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Povinnost uvedená v odstavci 1 
se nevztahuje na malé a střední podniky, 
pro které je zpracování údajů pouze 
doplňkovou činností k prodeji zboží 
a služeb.

Or. en

Odůvodnění

V této souvislosti je třeba uplatňovat zásadu „Zelenou malým a středním podnikům“ a měly 
by se vzít v úvahu malé a střední podniky, pro něž by tato povinnost představovala velkou 
zátěž. U malých a středních podniků, pro něž zpracování údajů nepředstavuje více než 50 % 
obratu společnosti, se zpracování považuje za doplňující.

Pozměňovací návrh 269
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V dokumentaci jsou obsaženy 
přinejmenším tyto údaje:

2. Podniky a organizace, které nemají 
k dispozici inspektora ochrany údajů nebo 
nedisponují platným osvědčením, vedou 
dokumentaci podle zákonného modelu 
o všech zpracováních, za která nesou 
odpovědnost. V této dokumentaci jsou 
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obsaženy přinejmenším tyto údaje:

Or. es

Odůvodnění

Pro organizace, které nemají inspektora ochrany údajů nebo dostatečné osvědčení, je třeba 
zavést přísnější kritéria odpovědnosti, což znamená, že by měl být navržen konkrétní model 
a dokumentace by měla být vedena v minimálním objemu v podobě požadované zákonem.

Pozměňovací návrh 270
Sajjad Karim

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V dokumentaci jsou obsaženy 
přinejmenším tyto údaje:

2. V základní dokumentaci jsou obsaženy 
přinejmenším tyto údaje:

Or. en

Odůvodnění

Tato změna navazuje na pozměňovací návrhy k bodu odůvodnění 65 a k čl. 28 odst. 1.

Pozměňovací návrh 271
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v patřičném případě jméno a kontaktní 
údaje inspektora ochrany údajů;

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 272
Sajjad Karim
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Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) účely zpracování, včetně oprávněných 
zájmů správce tam, kde se zpracování 
údajů zakládá na čl. 6 odst. 1 písm. f);

c) obecné účely zpracování;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh pomáhá snížit administrativní zátěž pro správce i zpracovatele 
údajů.

Pozměňovací návrh 273
Sajjad Karim

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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;

f) v příslušných případech informace 
o předávání osobních údajů do třetích zemí 
nebo mezinárodním organizacím 
a v případě předávání podle čl. 44 odst. 1 
písm. h) odkaz na použité záruky;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh pomáhá snížit administrativní zátěž pro správce i zpracovatele 
údajů.

Pozměňovací návrh 274
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 2 – písm. g
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) obecné informace o lhůtách pro výmaz 
jednotlivých kategorií údajů;

g) tam, kde je to možné, obecné informace 
o lhůtách pro výmaz jednotlivých kategorií 
údajů;

Or. es

Odůvodnění

S ohledem na konkrétní byrokratické požadavky v jiných částech tohoto nařízení a názory, 
které byly v této souvislosti vyjádřeny, by bylo logické v případě lhůt pro výmaz údajů 
stanovených v čl. 28 odst. 2 písm. g) vymezit určitou míru pružnosti, protože existují mnohé 
případy zpracování, kdy tuto informaci nelze vždy poskytnout nebo ji lze poskytnout pouze 
ve velmi obecné podobě. 

Pozměňovací návrh 275
Francesco Enrico Speroni

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Povinnosti uvedené v odstavcích 1 a 2 
se nevztahují na následující správce 
a zpracovatele:

vypouští se

a) fyzické osoby, které zpracovávají osobní 
údaje bez obchodního zájmu, nebo
b) podniky či organizace, které 
zaměstnávají méně než 250 osob a pro 
které je zpracovávání osobních údajů 
pouze doplňkem k jejich hlavním 
činnostem.

Or. it

Pozměňovací návrh 276
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 4 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Povinnosti uvedené v odstavcích 1 a 2 
se nevztahují na následující správce 
a zpracovatele:

4. Povinnosti uvedené v odstavci 2 
se nevztahují na následující správce 
a zpracovatele:

Or. es

Odůvodnění

Odstavec 4 stanoví výjimku z požadavku, pokud jde o dokumentaci, stanoveného v odstavci 2, 
přičemž ponechává pouze podniky a organizace, pro něž je zpracování osobních údajů hlavní 
činností. Pro tyto podniky a organizace budou platit tyto tři výše uvedené možnosti: inspektor, 
osvědčení nebo zákonem stanovená dokumentace.

Pozměňovací návrh 277
Antonio López-Istúriz White

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.

5. Komise přijme 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.

Or. es

Pozměňovací návrh 278
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise může pro dokumentaci 6. Komise stanoví standardní formuláře
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uvedenou v odstavci 1 stanovit standardní 
formuláře. Tyto prováděcí akty se 
přijímají v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 87 odst. 2.

pro dokumentaci uvedenou v odstavci 2. 
Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem podle čl. 87 
odst. 2.

Or. es

Pozměňovací návrh 279
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správce a zpracovatel, a v patřičném 
případě zástupce správce, spolupracují na 
požádání s orgánem dozoru při výkonu 
jeho povinností, a to zejména tím, že mu 
poskytují informace uvedené v čl. 53 odst. 
2 písm. a) a přístup podle písm. b) 
zmíněného odstavce.

1. Správce a případně zpracovatel, 
a v patřičném případě zástupce správce, 
spolupracují na požádání s orgánem dozoru 
při výkonu jeho povinností, a to zejména 
tím, že mu poskytují informace uvedené 
v čl. 53 odst. 2 písm. a) a přístup podle 
písm. b) zmíněného odstavce.

Or. es

Odůvodnění

Znění prvního odstavce by mělo vyjasnit, že zpracovatel bude narozdíl od správce odpovědný 
za konkrétní případy a že se nejedná o obecné pravidlo. 

Pozměňovací návrh 280
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Správce a zpracovatel reagují na výkon 
práv ze strany orgánu dozoru podle čl. 53 
odst. 2 tak, že orgánu dozoru odpoví 
v rozumné lhůtě jím stanovené. 
V návaznosti na připomínky orgánu dozoru 
popíší v odpovědi přijatá opatření 

Správce, ať už osobně či prostřednictvím 
svého zástupce, a zpracovatel reagují 
na výkon práv ze strany orgánu dozoru 
podle čl. 53 odst. 2 tak, že orgánu dozoru 
odpoví v rozumné lhůtě jím stanovené. 
V návaznosti na připomínky orgánu dozoru 
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a dosažené výsledky. popíší v odpovědi přijatá opatření 
a dosažené výsledky.

Or. es

Odůvodnění

Druhý odstavec nezmiňuje zástupce pro případ, že správce není usazen v Unii.

Pozměňovací návrh 281
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Čl. 30 – 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 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. es

Odůvodnění

Pokud jde o bezpečnost, je dostačující stanovit jasné cíle a s ohledem na ně hodnotit výsledky, 
jichž bylo dosaženo, a případně přijímat donucovací opatření. Ti, kterých se to týká, musí 
z tohoto důvodu dostat dostatečný prostor k manévrování, když rozhodují o tom, jaká 
bezpečnostní opatření přijmou v souladu s konkrétními vlastnostmi každého odvětví 
a pododvětví, aniž by bylo třeba podrobnějších pravidel v podobě aktů v přenesené 
pravomoci.
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Pozměňovací návrh 282
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může v případě potřeby přijmout 
prováděcí akty, aby vymezila požadavky 
stanovené v odstavcích 1 a 2 ve vztahu 
k několika situacím, konkrétně aby:

vypouští se

a) předešla nedovolenému přístupu 
k osobním údajům;
b) předešla nedovolenému sdělování, 
čtení, kopírování, upravování, výmazu 
či odstranění osobních údajů;
c) zajistila ověření zákonnosti zpracování.

Or. es

Odůvodnění

Viz předchozí odůvodnění.

Pozměňovací návrh 283
Antonio López-Istúriz White

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 takovému narušení 
bezpečnosti osobních údajů, které by 
mohlo vážně ohrozit soukromí 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.

Or. es
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Odůvodnění

Zdá se rozumnější nepožadovat ohlášení a dokumentaci každého případu, který se týká 
bezpečnosti, ale jen těch, ze kterých plyne vážné ohrožení soukromí osobních údajů. 
Nadměrný počet ohlášení, včetně těch, která se týkají drobných narušení bez jakýchkoliv 
důsledků, by ve skutečnosti mohly omezit účinnost, s jakou orgány dozoru tyto případy sledují 
a zaměřují se na ně. Lhůta 24 hodin může být v mnoha případech neproveditelná. Důležité je 
zajistit, aby se jednalo dostatečně včas.

Pozměňovací návrh 284
Sajjad Karim

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, správce jej ohlásí orgánu 
dozoru, a to bez zbytečného odkladu.

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaná lhůta pro ohlášení narušení bezpečnosti orgánu dozoru v délce 24 hodin 
neponechává správci dostatek času, aby plně posoudil dopad a důsledky daného narušení 
a určil nejlepší postup pro zmírnění následků. V souvislosti s ohlášením narušení bezpečnosti 
údajů je proto vhodnější použít formulaci směrnice 2009/136/ES.

Pozměňovací návrh 285
Eva Lichtenberger
za skupinu Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

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

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

1. Dojde-li k narušení bezpečnosti 
osobních údajů, správce jej ohlásí orgánu 
dozoru, a to bez zbytečného odkladu, a je-li
to možné, nejpozději do 72 hodin 
od chvíle, kdy toto narušení zjistil. Pokud 
není případ ohlášen orgánu dozoru do 72 
hodin, k ohlášení je třeba připojit 
odůvodnění.

Or. en

Odůvodnění

Oznámení narušení bezpečnosti údajů je důležitým nástrojem pro zajištění toho, 
aby inspektoři dostáli svým povinnostem, pokud jde o bezpečnost údajů. Stejně tak subjektům 
údajů umožňuje podniknout kroky na ochranu před důsledky narušení. Cílem tohoto souboru 
pozměňovacích návrhů je vylepšit ustanovení, pokud jde o narušení bezpečnosti údajů, 
a to tím, že budou lhůty pro ohlášení pro správce zvládnutelnější, subjekty údajů budou 
chráněny před „únavou z narušení“ a bude vytvořen veřejný rejstřík narušení.

Pozměňovací návrh 286
Françoise Castex

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, správce jej ohlásí orgánu 
dozoru, a to bez zbytečného odkladu, a je-li 
to možné, nejpozději do 72 hodin 
od chvíle, kdy toto narušení zjistil. Pokud 
není případ ohlášen orgánu dozoru do 72
hodin, k ohlášení je třeba připojit 
odůvodnění.

Or. en

Pozměňovací návrh 287
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
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Návrh nařízení
Čl. 31. – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za závažné narušení se považují případy, 
kdy je pravděpodobné, že narušení 
ochrany osobních údajů bude mít 
negativní dopad na soukromí subjektu 
údajů.

Or. pl

Pozměňovací návrh 288
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Podle čl. 26 odst. 2 písm. f) je 
zpracovatel povinen informovat správce 
o narušení bezpečnosti osobních údajů 
okamžitě poté, co je narušení zjištěno, a na 
tuto skutečnost jej upozornit.

2. Podle čl. 26 odst. 2 písm. f) je 
zpracovatel povinen informovat správce 
o narušení bezpečnosti osobních údajů 
podle odstavce 1 okamžitě poté, co je 
narušení zjištěno, a na tuto skutečnost jej 
upozornit.

Or. es

Pozměňovací návrh 289
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Návrh nařízení
Čl. 31. – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oznámení o narušení bezpečnosti 
osobních údajů dotčenému subjektu 
údajů není nutné, pokud správce zavedl 
náležitá ochranná opatření a pokud byla 
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tato opatření použita u údajů, jejichž 
bezpečnost byla narušena. Tato technická 
ochranná opatření zajistí, že dotčené 
údaje nebudou srozumitelné pro nikoho, 
kdo není oprávněn k nim přistupovat.

Or. pl

Pozměňovací návrh 290
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V ohlášení podle odstavce 1 musí být 
přinejmenším:

3. Ohlášení musí zahrnovat podrobnosti, 
které jsou nezbytné pro to, aby mohl 
orgán dozoru posoudit závažnost případů 
a jejich důsledky a v případě potřeby 
doporučit kroky, které mají být 
podniknuty, tedy:

Or. es

Odůvodnění

Není nutné obsah ohlášení vymezit do podrobností, protože by to v praxi mohlo vzhledem 
k odlišnostem různých odvětví vést k přehnanému upřesnění. Požadavek, aby byly informace 
předané orgánu dozoru dostatečně podrobné, a orgán tak mohl důkladně posoudit povahu 
případu a jeho důsledky, by měl být postačující. Ohlášení by tudíž mělo obsahovat tyto 
zásadní informace: povahu případů, jejich skutečné či předpokládané důsledky a opatření, 
která byla nebo budou přijata.

Pozměňovací návrh 291
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

osobních údajů podle odstavce 1 tohoto 
článku správce zdokumentuje, přičemž 
zaznamená příslušné okolnosti, účinky 
daného narušení a kroky podniknuté 
pro jeho nápravu. Aniž je dotčeno výše 
uvedené ustanovení, uchovává správce 
či případně zpracovatel záznamy 
o předchozích narušeních a jejich 
důsledcích, jež nejsou uvedeny v odstavci 
1, ale vztahují se k používání osobních 
údajů, a poskytuje je orgánům dozoru, 
které mohou požadovat pravidelné 
zasílání kopií těchto záznamů.

Or. es

Odůvodnění

Jistě se mohou vyskytnout drobná narušení bezpečnosti. Bezpečnost údajů sice nemusí nijak 
ohrozit, je však důležité je rozpoznat a zaznamenat, aby se předešlo jejich opakování. Drobná 
narušení bezpečnosti osobních údajů by tedy měla být zaznamenána a orgány dozoru by 
k těmto záznamům měly mít přístup.

Pozměňovací návrh 292
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Návrh nařízení
Čl. 31. – odst. 4 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán dozoru spravuje veřejný rejstřík 
ohlášených narušení.

Or. pl

Pozměňovací návrh 293
Antonio López-Istúriz White

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

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

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Akty v přenesené pravomoci přijaté Komisí by měly být v tomto případě omezeny na stanovení 
standardního formuláře pro ohlášení případů a zaznamenání předchozích narušení a jejich 
důsledků.

Pozměňovací návrh 294
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise může stanovit standardní formát 
pro hlášení orgánu dozoru, může stanovit 
postupy pro ohlašovací povinnost a formu 
a způsoby dokumentace uvedené 
v odstavci 4 včetně lhůt pro výmaz 
informací v ní obsažených. Tyto prováděcí 
akty se přijímají v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 87 odst. 2.

6. Komise může v souladu s odstavcem 3
stanovit standardní formát pro hlášení 
orgánu dozoru a pro rejstřík narušení 
a jejich důsledků. Tyto prováděcí akty se 
přijímají v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 87 odst. 2.

Or. es

Pozměňovací návrh 295
Antonio López-Istúriz White
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Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 4 – pododstavec 1 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dotčené osoby nebudou uvědomeny 
v případě, že by to jednoznačně mohlo 
bránit v současném vyšetřování nebo 
omezovat či zdržovat kroky podniknuté 
za účelem vyřešení tohoto narušení 
bezpečnosti. Pro tyto případy mohou být 
vypracována podrobnější ustanovení 
v rámci právních předpisů EU či 
členských států, přičemž cílem zůstává 
prosazování veřejného zájmu a soulad 
s duchem zákona o ochraně údajů.

Or. es

Odůvodnění

Podle našeho názoru je nezbytné stanovit jakési záruky pro případy, kdy by uvědomění 
dotčených osob mohlo ohrozit vyšetřování daného narušení bezpečnosti nebo řešení 
problému. Proto navrhujeme nový odstavec, který následuje po čtvrtém odstavci a vymezuje 
povahu těchto výjimek.

Pozměňovací návrh 296
Antonio López-Istúriz White

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. es
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Odůvodnění

Odstavec 5 by měl být vypuštěn, protože podle našeho názoru pravomoci svěřené Komisi 
překračují působnost aktů v přenesené pravomoci. Další upřesnění příslušných kritérií 
v rámci článku 32 navíc není nutné, protože jejich přesný výklad je záležitostí orgánů dozoru 
a v konečném důsledku soudu. 

Pozměňovací návrh 297
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Jestliže je zpracování údajů kvůli své 
povaze, rozsahu nebo účelu spojeno 
s pravděpodobnými specifickými riziky 
z hlediska práv a svobod subjektů údajů, 
správce nebo zpracovatel jednající jeho 
jménem, pokud pro svou organizaci 
nenajal inspektora ochrany údajů nebo 
nezískal odpovídající a platné osvědčení 
pro zpracovávání vysoce rizikových údajů, 
posoudí dopad plánovaného zpracování 
na ochranu osobních údajů.

Or. es

Pozměňovací návrh 298
Sajjad Karim

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 299
Sajjad Karim

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

To, zda se uplatní pravidla pro posouzení dopadu, by měla určit povaha poskytované služby, 
nikoli povaha orgánu, který ji poskytuje. Soukromým organizacím je například často 
svěřována odpovědnost za poskytování veřejných služeb. K poskytování veřejných služeb by 
měl existovat jediný přístup, bez ohledu na to, zda je poskytujícím orgánem orgán veřejné 
moci či veřejný subjekt anebo soukromá organizace na základě smluvního vztahu.
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Pozměňovací návrh 300
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Akty v přenesené pravomoci nejsou v tomto případě odůvodněné, vzhledem k tomu, že by se 
zabývaly základními aspekty samotného pravidla, které by podle našeho názoru mělo 
obsahovat ustanovení, jež by stanovila jeho působnost.

Pozměňovací návrh 301
Antonio López-Istúriz White

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 

1. Pokud správce nebo zpracovatel pro 
svou organizaci nenajal inspektora 
ochrany údajů nebo nezískal odpovídající 
a platné osvědčení pro zpracovávání 
vysoce rizikových údajů, musí před 
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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.

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.

Or. es

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že ne všechny společnosti budou moci zaměstnat inspektora ochrany údajů, 
měly by být dotčené otázky řešeny v souvislosti s mezinárodním převáděním údajů a je třeba 
hledat jiná řešení, jak zajistit, aby nebyly organizace s omezenějšími zdroji příliš zatížené 
byrokratickými požadavky.

Pozměňovací návrh 302
Antonio López-Istúriz White

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. Nenajal-li správce nebo zpracovatel 
jednající jeho jménem pro svou organizaci 
inspektora ochrany údajů nebo nezískal-li 
odpovídající a platné osvědčení pro 
zpracovávání vysoce rizikových údajů,
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:

Or. es

Odůvodnění

Viz předchozí odstavec.
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Pozměňovací návrh 303
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Členské státy konzultují orgán dozoru 
při přípravě legislativního opatření 
přijímaného vnitrostátním parlamentem –
nebo opatření založeného na takovémto 
legislativním opatření –, které definuje 
povahu zpracování, aby se zajistil soulad 
zamýšleného zpracování s tímto 
nařízením, a zejména pak aby se omezila 
rizika pro subjekty údajů.

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Vítáme sice začlenění konzultací o povaze a přiměřenosti plánovaných opatření 
do legislativního procesu, nepovažujeme však nařízení EU za vhodný nástroj pro ustanovení 
této povahy, které ovlivňují legislativní postupy v členských státech.

Pozměňovací návrh 304
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. es

Pozměňovací návrh 305
Sajjad Karim
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Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Správce a zpracovatel by měli jmenovat
inspektora ochrany údajů v každém 
případě, kdy:

Or. en

Odůvodnění

Jmenování inspektora ochrany údajů by mělo být podporováno, ale nemělo by být povinné, 
přičemž cílem je zajistit, aby nedocházelo k uvalování nepřiměřených finančních a správních 
povinností na organizace, jejichž aktivity pro soukromí subjektu údajů nepředstavují 
významné ohrožení. Tento pozměňovací návrh souvisí s pozměňovacími návrhy skupiny ECR 
k článku 79, které zajišťují, aby orgány pro ochranu údajů zohledňovaly existenci 
či neexistenci inspektora ochrany údajů v těch případech, kdy rozhodují o uvalení správních 
sankcí, a které orgánům pro ochranu údajů udělují pravomoc, aby inspektora ochrany údajů 
jmenovaly jako formu správní sankce.

Pozměňovací návrh 306
Evelyn Regner

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Správce a zpracovatel jmenují se 
souhlasem zástupce daného podniku
inspektora ochrany údajů v každém 
případě, kdy:

Or. de

Pozměňovací návrh 307
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zpracování provádí orgán veřejné moci 
či veřejnoprávní subjekt nebo

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Funkce inspektora ochrany údajů by měla být spíše možností než závazným požadavkem 
a měla by být podpořena pobídkami, které spočívají jednoduše ve snížení byrokratické zátěže 
a v pružnějších postupech a formalitách, přičemž podle našeho názoru členským státům 
nebrání nic v tom, aby v rámci svých pravomocí a veřejné politiky nabízely či poskytovaly 
další druhy pobídek. 

Pozměňovací návrh 308
Rebecca Taylor

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zpracování provádí podnik 
zaměstnávající 250 či více osob nebo 

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 309
Antonio López-Istúriz White

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zpracování provádí podnik 
zaměstnávající 250 či více osob nebo 

vypouští se

Or. es
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Pozměňovací návrh 310
Francesco Enrico Speroni

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zpracování provádí podnik 
zaměstnávající 250 či více osob;

b) zpracování provádí podnik 
zaměstnávající 50 či více osob;

Or. it

Pozměňovací návrh 311
Evelyn Regner

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zpracování provádí podnik 
zaměstnávající 250 či více osob;

b) zpracování provádí podnik, který 
zpracovává osobní údaje více než 20 osob;

Or. de

Pozměňovací návrh 312
Antonio López-Istúriz White

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. es
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Pozměňovací návrh 313
Rebecca Taylor

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Správci a zpracovatelé v malých 
a středních podnicích jmenují inspektora 
ochrany údajů pouze v případě, že hlavní 
činnost těchto podniků spočívá 
ve zpracovávání údajů, které kvůli své 
povaze, rozsahu nebo účelu vyžaduje 
pravidelné a systematické sledování 
subjektů údajů.

Or. en

Odůvodnění

Jmenování inspektora ochrany údajů by nemělo být vázáno na počet zaměstnanců, ale mělo 
by se jednat o přístup založený na zohlednění rizik a přístup zaměřený na zpracování údajů 
a na počet subjektů údajů, jejichž údaje organizace zpracovává.

Pozměňovací návrh 314
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Skupina podniků může jmenovat 
jediného inspektora ochrany údajů.

Or. es

Pozměňovací návrh 315
Evelyn Regner
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Návrh nařízení
Čl. 35. – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Jsou-li jsou podniky v této skupině 
usazeny ve více členských státech, je 
inspektor ochrany údajů jmenován 
v každém z těchto členských států, pokud 
jsou splněny podmínky stanovené v odst. 1 
písm. b) a c).

Or. de

Pozměňovací návrh 316
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. V jiných případech, než jaké jsou 
uvedeny v odstavci 1, mohou inspektora 
ochrany údajů jmenovat správce nebo 
zpracovatel nebo sdružení a jiné subjekty 
zastupující kategorie správců či 
zpracovatelů.

4. Inspektora ochrany údajů mohou
jmenovat správce nebo zpracovatel nebo 
sdružení a jiné subjekty zastupující 
kategorie správců či zpracovatelů.

Or. es

Pozměňovací návrh 317
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Správce nebo zpracovatel jmenují 
inspektora ochrany údajů na základě 
profesních kvalit, zejména na základě jeho 
odborných znalostí práva a praxe v oblasti 
ochrany údajů a na základě jeho schopnosti 

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

plnit úkoly stanovené v článku 37 
v souladu s přísnými profesními normami. 
Potřebná úroveň odborných znalostí se 
konkrétně určí podle prováděného 
zpracování údajů a podle ochrany, která se 
pro osobní údaje zpracovávané správcem 
nebo zpracovatelem požaduje.

Or. es

Odůvodnění

Ačkoliv platí, že inspektor ochrany údajů musí jednat v souladu s přísnými profesními 
normami (pozměňovací návrh k odstavci 5), musí závažné neplnění těchto norem patřit mezi 
důvody, pro které může být propuštěn (viz pozměňovací návrh k odstavci 7).

Pozměňovací návrh 318
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

7. Během funkčního období může být 
inspektor ochrany údajů odvolán z funkce 
pouze tehdy, pokud přestal splňovat 
podmínky požadované pro výkon svých
povinností nebo v této souvislosti vážným 
způsobem pochybil.

Or. es

Odůvodnění

Podle našeho názoru by toto ochranné opatření mohlo oslabit svobodu zadávání zakázek 
na veřejné služby i hospodářskou soutěž. Stanovené období by mohlo být v naprostém rozporu 
s ustanoveními pracovního práva nebo stanovami veřejné služby, a působit tak problémy. 
Ochranná opatření a záruky, pokud jde o postavení inspektora ochrany údajů, by se proto 
měly vytvářet jinak než prostřednictvím minimální zákonné délky zaměstnání.
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Pozměňovací návrh 319
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 320
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Správce nebo zpracovatel zajistí, 
aby inspektor ochrany údajů plnil své 
povinnosti a úkoly v souladu 
s ustanoveními tohoto nařízení a nemohl 
přijímat žádné pokyny, které by 
ovlivňovaly funkce, jež se výslovně 
vztahují k tomuto místu. Inspektor ochrany 
údajů je přímo podřízen vedení správce 
nebo zpracovatele.

Or. es

Odůvodnění

Na jedné straně je sice inspektor ochrany údajů vázán institucionálními požadavky, ovšem 
na druhé straně musí ze zákona jednat objektivně a v souladu s tímto nařízením a napomáhat 
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jeho řádnému provádění. To však neznamená, že může jednat zcela bez ohledu na plány a cíle 
dané organizace či dokonce v rozporu s nimi.

Pozměňovací návrh 321
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. es

Odůvodnění

Podle našeho názoru se znění tohoto článku v zásadě vztahuje k inspektorům ochrany údajů 
jako zaměstnancům dotyčné společnosti či instituce, ale neumožňuje náležitě externí zajištění 
těchto služeb v podobě smlouvy o službách.

Pozměňovací návrh 322
Antonio López-Istúriz White

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) informovat správce nebo zpracovatele 
a udílet jim rady, pokud jde o jejich 
povinnosti plynoucí z tohoto nařízení;

Or. es
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Pozměňovací návrh 323
Antonio López-Istúriz White

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 324
Antonio López-Istúriz White

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) sledovat, zda 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;

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 325
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Odůvodnění

Práce Komise by se zde měla zaměřit na osvědčení a postavení inspektora ochrany údajů, 
aby tato místa, až budou existovat, byla obsazena osobami s nezbytnými dovednostmi 
a chráněna vhodnými zárukami.

Pozměňovací návrh 326
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy, orgány dozoru a Komise 
podporují vypracování kodexů chování, 
které mají přispět k řádnému uplatňování 
tohoto nařízení s ohledem na konkrétní 
povahu různých odvětví zpracovávajících 
údaje, zejména pokud jde o:

1. Členské státy, orgány dozoru a Komise 
podporují účast na vypracování kodexů 
chování, které mají přispět k řádnému 
uplatňování tohoto nařízení s ohledem 
na konkrétní povahu různých odvětví 
zpracovávajících údaje, zejména pokud jde 
o:

Or. es

Pozměňovací návrh 327
Francesco Enrico Speroni

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) dodržování práv spotřebitelů;

Or. it

Pozměňovací návrh 328
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise může přijmout prováděcí akty, 
aby rozhodla, že nové kodexy chování 
a úpravy či rozšíření stávajících kodexů, 
které jí byly předloženy podle odstavce 3, 
mají obecnou platnost v rámci Unie. Tyto 
prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem podle čl. 87 
odst. 2.

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 329
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise zajistí odpovídající zviditelnění 
kodexů, u nichž se rozhodne o obecné 
platnosti podle odstavce 4.

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 330
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Členské státy a Komise podpoří, 
zejména na evropské úrovni, zavedení 
politik 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. Politiky pro 
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Mechanismy pro vydávání osvědčení 
o ochraně údajů přispějí k řádnému 
uplatňování tohoto nařízení s přihlédnutím 
ke konkrétní povaze různých odvětví 
a různých zpracování.

vydávání osvědčení o ochraně údajů 
přispějí k řádnému uplatňování tohoto 
nařízení a k dosažení činností a výhod 
v něm uvedených s přihlédnutím 
ke konkrétní povaze různých odvětví 
a různých zpracování.

Politiky v oblasti osvědčení na úrovni 
Unie navrhuje Evropská rada 
pro ochranu údajů se zapojením dalších 
zúčastněných stran a podléhají 
oficiálnímu schválení Komisí. Tyto 
politiky se nezaměřují pouze na instituce, 
ale zejména také na subjekty v této oblasti.
Politiky v oblasti osvědčení se zabývají 
konkrétními potřebami subjektů 
v různých odvětvích činnosti, se zvláštním 
ohledem na potřeby mikropodniků, 
malých a středních podniků a na klíčový 
aspekt omezování nákladů, aby mohly být 
účinným nástrojem. Nabytí, obnova nebo 
ztráta osvědčení bude obnášet důsledky 
stanovené ve všech částech této směrnice.

Or. es

Odůvodnění

Osvědčení by mělo být spojeno s důkladným budováním kapacit, které musí být nezávislé 
a zdokonalitelné. V určitých případech by proto měla být osvědčení obnovována 
a zdokonalována a mělo by být možné je v případě závažného porušení zrušit. To by mělo vést 
k okamžité ztrátě výhod, které mohly z osvědčení plynout.

Pozměňovací návrh 331
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Takovéto předání nevyžaduje žádné 
zvláštní povolení.

Or. es

Odůvodnění

Použití výrazu „další povolení“ v odstavci 1 tohoto článku naznačuje, že je třeba výchozí 
povolení k předání, i když existuje rozhodnutí o přiměřenosti. My si to nemyslíme. Rozhodnutí 
o přiměřenosti jsou určena výhradně k tomu, aby umožnila předávat údaje bez zvláštního 
předchozího povolení. Navrhujeme proto znění pozměnit a nahradit výraz „další povolení“ 
výrazem „zvláštní povolení“.

Pozměňovací návrh 332
Antonio López-Istúriz White

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) úrovni šíření a upevňování právního
státu, související platné legislativě, a to 
obecné i odvětvové, včetně právních 
předpisů o veřejné bezpečnosti, obraně 
a vnitrostátní bezpečnosti, trestnímu právu; 
profesním pravidlům a bezpečnostním 
opatřením, která jsou v dané zemi nebo 
dané mezinárodní organizaci v oblasti 
ochrany osobních údajů dodržována, 
jakož i k přístupu ke spravedlnosti
a účinnosti a vynutitelnosti práv včetně 
práva obrátit se na soud a podat žalobu 
v otázkách správních i soudních, zejména 
pro ty subjekty údajů, jež mají bydliště 
v Unii a jejichž osobní údaje jsou 
předávány;

Or. es

Pozměňovací návrh 333
Antonio López-Istúriz White
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Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

6. Rozhodne-li Komise podle odstavce 5, 
omezuje se podle ustanovení článků 42 až 
44 jakékoli předání osobních údajů do dané 
země nebo na některé území či do 
některého odvětví zpracovávání v této zemi 
nebo jakékoli předání osobních údajů dané 
mezinárodní organizaci. Ve vhodný 
okamžik zahájí Komise s danou třetí zemí 
nebo mezinárodní organizací konzultace 
s cílem napravit stav, který z rozhodnutí 
podle odstavce 5 tohoto článku vyplývá.

Or. es

Odůvodnění

Namísto výrazu „zakazuje se“ by se měl použít výraz „omezuje se“.

Pozměňovací návrh 334
Sajjad Karim

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Odůvodnění

V souladu s pozměňovacími návrhy skupiny ECR, jejichž cílem je motivovat správce k tomu, 
aby uplatňovali přísné normy pro ochranu údajů, a to prostřednictvím pobídek k provádění 
volitelného posouzení dopadu.

Pozměňovací návrh 335
Sajjad Karim

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) pobízením správců, aby prováděli 
volitelné posouzení dopadu.

Or. en

Odůvodnění

Studie tematické sekce Parlamentu o balíčku opatření pro reformu ochrany údajů upozorňuje, 
že podle daného návrhu nařízení se standardní doložky nevztahují na dohody mezi 
zpracovateli a dílčími zpracovateli. Tato mezera by mohla významným způsobem znevýhodnit 
podniky z EU a začínající podniky zaměřující se na nové technologie. Tento pozměňovací 
návrh usiluje o to, aby byla tato mezera odstraněna.

Pozměňovací návrh 336
Antonio López-Istúriz White

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. es
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Pozměňovací návrh 337
Antonio López-Istúriz White

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 a jestliže nebyl jmenován 
inspektor ochrany údajů ani není 
k dispozici dostatečné nebo uplatnitelné 
úřední osvědčení, 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.

Or. es

Odůvodnění

Pokud tomu rozumíme, lze předchozí povolení uvedená v odstavcích 4 a 5 nahradit činností 
inspektora ochrany údajů, pokud byl jmenován, nebo dostatečným a uplatnitelným 
osvědčením, jež bylo vydáno podle postupu stanoveného v článku 39. 

Pozměňovací návrh 338
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud nejsou vhodné záruky pro 
ochranu osobních údajů stanoveny 
v právně závazném nástroji, správce nebo 
zpracovatel musí k předání nebo řadě 
předání získat předchozí povolení, stejně 

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

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

Or. es

Odůvodnění

Viz předchozí pozměňovací návrh.

Pozměňovací návrh 339
Evelyn Regner

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) byla vypracována skupinou podniků 
se souhlasem zástupce daného podniku 
a inspektora ochrany údajů na místě 
dotyčné pobočky;

Or. de

Pozměňovací návrh 340
Antonio López-Istúriz White
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Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise může u závazných podnikových 
pravidel ve smyslu tohoto článku určit 
formát a postupy pro elektronickou 
výměnu informací mezi správci, 
zpracovateli a orgány dozoru. Tyto 
prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem podle čl. 87 
odst. 2.

4. Komise může u závazných podnikových 
pravidel ve smyslu tohoto článku určit 
formát a postupy pro výměnu informací 
mezi správci, zpracovateli a orgány dozoru. 
Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem podle čl. 87 
odst. 2.

Or. es

Odůvodnění

Výraz „elektronický“ by měl být odstraněn na základě zásady technické neutrality, která by 
podle nás měla být základem tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 341
Arlene McCarthy

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) předání je nezbytné z důvodu důležitého 
veřejného zájmu nebo

d) předání je nezbytné z důvodu 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, nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 342
Antonio López-Istúriz White
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Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) předání je nezbytné pro uplatnění, výkon 
nebo obhajobu právních nároků nebo

e) předání je nezbytné pro uplatnění, výkon 
nebo obhajobu právních či správních 
nároků nebo

Or. es

Odůvodnění

Začlenění správních postupů se jeví jako vhodné, protože jsou v mnoha případech výchozím 
prostředkem výkonu nebo ochrany práv jednotlivců.

Pozměňovací návrh 343
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. es

Odůvodnění

V souladu s naším postojem chápeme požadavky na dokumentaci v odstavci 6 v souladu 
s článkem 28 tak, že budou uplatněny, pokud budou odpovídat těm, které jsme navrhli 
v pozměňovacím návrhu k tomuto ustanovení, tedy pokud není jmenován inspektor ochrany 
údajů nebo neexistuje dostatečné uplatnitelné osvědčení. V ostatních případech se uplatní 
zásada obecné odpovědnosti podle čl. 28 odst. 1.

Pozměňovací návrh 344
Antonio López-Istúriz White
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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. es

Odůvodnění

Akty v přenesené pravomoci stanovené odstavcem 7 se nám zdají nepřiměřené, protože se 
vztahují ke klíčovým aspektům uvedeného pravidla a nesnaží se jej spíše jen rozvinout. 
Uvažuje-li se, že je třeba klíčové aspekty pravidel obsažených v tomto článku doplnit, mělo by 
tak být učiněno v samotném ustanovení.

Pozměňovací návrh 345
Eva Lichtenberger
za skupinu Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Návrh nařízení
Článek 44 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 346
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Čl. 45. – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely odst. 1 písm. a) a b) si mohou 
orgány dozoru vyměňovat informace 
a spolupracovat při činnostech, které se 
vztahují k výkonu jejich pravomocí 
a ochraně práv upravených tímto 
nařízením.

Or. es

Odůvodnění

Účelem znění, které se zde navrhuje, je doplnit podmínky, za nichž lze takové dohody 
a činnosti provádět. Navržený model je převzat z modelu stanoveného pro spolupráci 
příslušných orgánů v oblasti auditu ve směrnici 2006/43/ES ze dne 17. května 2006 
o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek, kterou se mění směrnice 
Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS.

Pozměňovací návrh 347
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Spolupráce může probíhat 
za předpokladu, že:
a) příslušné orgány třetích zemí mají 
v souvislosti se záležitostmi, s nimiž jsou 
v souladu se stávajícími právními předpisy 
seznámeny, pravomoc chránit osobní 
údaje;
b) existují pracovní ujednání založená 
na vzájemnosti, dohodnutá mezi 
dotyčnými příslušnými orgány;
c) předání osobních údajů do třetí země 
probíhá v souladu s kapitolou IV této 
směrnice.

Or. es
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Odůvodnění

Účelem znění, které se zde navrhuje, je doplnit podmínky, za nichž lze takové dohody 
a činnosti provádět. Navržený model je převzat z modelu stanoveného pro spolupráci 
příslušných orgánů v oblasti auditu ve směrnici 2006/43/ES ze dne 17. května 2006 
o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek, kterou se mění směrnice 
Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS.

Pozměňovací návrh 348
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Pracovní ujednání uvedená v odst. 2 
písm. a) bod b) zajistí, aby:
a) příslušné orgány poskytly odůvodnění 
účelu žádosti o spolupráci;
b) osoby zaměstnané nebo dříve 
zaměstnané příslušnými orgány třetí 
země, které obdržely informace, podléhaly 
povinnosti zachovávat profesní tajemství;
c) příslušné orgány třetí země mohly 
použít výsledky spolupráce pouze 
pro výkon funkcí, které se vztahují 
k ochraně osobních údajů;

d) v případě, že příslušný orgán třetí země 
hodlá převést informace, které získal 
prostřednictvím spolupráce, třetí straně, 
získal předem zvláštní a písemný souhlas 
od orgánu, který tyto informace poskytl, 
pokud toto převedení nepožadují 
vnitrostátní právní předpisy nebo není 
nařízeno soudem a není nezbytným 
opatřením na ochranu příslušných 
veřejných zájmů týkajících se:
předcházení, vyšetřování či stíhání 
trestných činů;
sledování, kontroly nebo řízení spojených, 
i jen příležitostně, s výkonem veřejné moci 
v rámci působnosti této dohody.
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V těchto případech je orgán, který 
informace poskytl, předem upozorněn;
e) byla přijata vhodná technická 
a organizační opatření s cílem ochránit 
osobní údaje před náhodným či 
nepovoleným zničením, před náhodnou 
ztrátou, změnou, neoprávněným 
vyzrazením nebo zpřístupněním 
a před všemi dalšími nepovolenými 
formami zpracování;
f) žádost příslušných orgánů třetí země 
o spolupráci bylo možno odmítnout:
pokud by nepříznivě ovlivnila 
svrchovanost, bezpečnost nebo veřejný 
pořádek Společenství nebo dožádaného 
členského státu nebo
pokud již bylo před orgány dožádaného 
členského státu zahájeno soudní řízení 
proti stejným osobám týkající se stejné 
činnosti.

Or. es

Odůvodnění

Účelem znění, které se zde navrhuje, je doplnit podmínky, za nichž lze takové dohody 
a činnosti provádět. Navržený model je převzat z modelu stanoveného pro spolupráci 
příslušných orgánů v oblasti auditu ve směrnici 2006/43/ES ze dne 17. května 2006 
o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek, kterou se mění směrnice 
Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS.

Pozměňovací návrh 349
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 2 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2c. Členské státy informují Komisi 
o pracovních opatřeních uvedených 
v odstavcích 2a a 2b.

Or. es
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Odůvodnění

Účelem znění, které se zde navrhuje, je doplnit podmínky, za nichž lze takové dohody a 
činnosti provádět. Navržený model je převzat z modelu stanoveného pro spolupráci 
příslušných orgánů v oblasti auditu ve směrnici 2006/43/ES ze dne 17. května 2006 
o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek, kterou se mění směrnice 
Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS.

Pozměňovací návrh 350
Antonio López-Istúriz White

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. Orgány dozoru jednají při výkonu 
povinností a pravomocí jim svěřených 
zcela nezávisle.

Or. es

Pozměňovací návrh 351
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členové orgánu dozoru při plnění svých 
povinností u nikoho nevyhledávají ani od 
nikoho nepřijímají žádné pokyny.

2. Členové orgánů dozoru při plnění svých 
povinností u nikoho nevyhledávají ani od 
nikoho nepřijímají žádné pokyny.

Or. es

Pozměňovací návrh 352
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Každý členský stát zajistí, aby byl orgán
dozoru vybaven odpovídajícími lidskými, 
technickými a finančními zdroji, prostory a 
infrastrukturou, které bude potřebovat pro 
účinné vykonávání svých povinností a 
pravomocí, včetně povinností a pravomocí, 
jež bude plnit v rámci vzájemné pomoci, 
spolupráce a účasti v Evropské radě pro 
ochranu údajů.

5. Každý členský stát v souladu se svým 
vnitřním rozdělením pravomocí zajistí, 
aby byly orgány dozoru vybaveny
odpovídajícími lidskými, technickými a 
finančními zdroji, prostory a 
infrastrukturou, které budou potřebovat pro 
účinné vykonávání svých povinností a 
pravomocí, včetně povinností a pravomocí, 
jež budou plnit v rámci vzájemné pomoci, 
spolupráce a účasti v Evropské radě pro 
ochranu údajů.

Or. es

Pozměňovací návrh 353
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

6.  Každý členský stát v souladu se svým 
vnitřním rozdělení pravomocí zajistí, aby
měly orgány dozoru své vlastní 
pracovníky, kteří budou jmenováni 
vedoucím orgánu dozoru a budou podléhat 
jeho řízení.

Or. es

Pozměňovací návrh 354
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Členské státy zajistí, aby orgán dozoru
podléhal finanční kontrole, přičemž 

7. Členské státy v souladu se svým 
vnitřním rozdělením pravomocí zajistí, 
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nebude nijak ovlivněna jeho nezávislost.
Členské státy zajistí, aby měl orgán dozoru 
samostatný roční rozpočet. Tyto rozpočty 
se zveřejňují.

aby orgány dozoru podléhaly finanční 
kontrole, přičemž nebude nijak ovlivněna
jejich nezávislost. Členské státy v souladu 
se svým vnitřním rozdělením pravomocí
zajistí, aby měly orgány dozoru samostatný 
roční rozpočet. Tyto rozpočty se zveřejňují.

Or. es

Pozměňovací návrh 355
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Členské státy stanoví, že členové orgánu
nebo orgánů dozoru musí být jmenováni 
parlamentem, nebo orgány státní správy
daného členského státu.

Or. es

Pozměňovací návrh 356
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Povinnosti člena orgánu dozoru končí v 
okamžiku uplynutí jeho funkčního období, 
odstoupení nebo povinného odchodu do 
důchodu v souladu s odstavcem 5.

3. Povinnosti člena orgánu dozoru končí 
v okamžiku uplynutí jeho funkčního 
období nebo v okamžiku neschopnosti 
vykonávat funkci, inkompatibility,
odstoupení, propuštění, pravomocného 
odsouzení pro úmyslný trestný čin nebo 
povinného odchodu do důchodu.

Or. es
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Pozměňovací návrh 357
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud člen orgánu dozoru přestane
splňovat podmínky požadované pro výkon 
svých povinností nebo se dopustil
závažného pochybení, může být
příslušným vnitrostátním soudem odvolán 
nebo zbaven práva na penzi či jiné výhody 
poskytované namísto ní.

4. Pokud člen orgánu dozoru přestane 
splňovat podmínky požadované pro výkon 
svých povinností nebo se dopustil hrubého 
porušení pracovních povinností během 
svého působení ve funkci, může být
orgánem, jenž ho do funkce povolal,
odvolán nebo zbaven svého úřadu.

Or. es

Pozměňovací návrh 358
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Čl. 49 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zřízení orgánu dozoru a jeho postavení; a) zřízení orgánů dozoru a jejich
postavení;

Or. es

Pozměňovací návrh 359
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Čl. 49 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) kvalifikaci, zkušenosti a dovednosti 
požadované pro výkon povinností členů
orgánu dozoru;

b) kvalifikaci, zkušenosti a dovednosti 
požadované pro výkon povinností členů
orgánů dozoru;

Or. es
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Pozměňovací návrh 360
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Článek 49 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) pravidla a postupy pro jmenování členů 
orgánu dozoru, jakož i pravidla týkající se 
činností nebo zaměstnání neslučitelných s 
povinnostmi úřadu;

c) pravidla a postupy pro jmenování členů 
orgánů dozoru, jakož i pravidla týkající se 
činností nebo zaměstnání neslučitelných 
s povinnostmi úřadu;

Or. es

Pozměňovací návrh 361
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Článek 49 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) délku funkčního období členů orgánu
dozoru, která dosáhne minimálně čtyř let s 
výjimkou prvních jmenování po vstupu 
tohoto nařízení v platnost, jež mohou být 
na dobu kratší, je-li k ochraně nezávislosti 
orgánu dozoru nutný proces postupného 
jmenování;

d) délku funkčního období členů orgánů
dozoru, která dosáhne minimálně čtyř let 
s výjimkou prvních jmenování po vstupu 
tohoto nařízení v platnost, jež mohou být 
na dobu kratší, je-li k ochraně nezávislosti 
orgánů dozoru nutný proces postupného 
jmenování;

Or. es

Pozměňovací návrh 362
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Článek 49 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) způsobilost členů orgánu dozoru e) způsobilost členů orgánů dozoru 
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k opětovnému jmenování; k opětovnému jmenování;

Or. es

Pozměňovací návrh 363
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Článek 49 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) právní předpisy a obvyklé podmínky, 
jimiž se řídí povinnosti členů a pracovníků 
orgánu dozoru;

f) právní předpisy a obvyklé podmínky, 
jimiž se řídí povinnosti členů a pracovníků 
orgánů dozoru;

Or. es

Pozměňovací návrh 364
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Článek 49 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) pravidla a postupy pro ukončení 
povinností členů orgánu dozoru, včetně 
případu, kdy přestanou splňovat podmínky 
požadované pro výkon svých povinností 
nebo kdy se dopustili závažného 
pochybení.

g) pravidla a postupy pro ukončení 
povinností členů orgánů dozoru, včetně 
případu, kdy přestanou splňovat podmínky 
požadované pro výkon svých povinností 
nebo kdy se dopustili závažného 
pochybení.

Or. es

Pozměňovací návrh 365
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Článek 50
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členové orgánu dozoru a jeho pracovníci 
jsou během svého funkčního období i po 
jeho skončení vázáni profesním 
tajemstvím, pokud jde o veškeré důvěrné 
informace, o nichž se dozví během výkonu 
svých služebních povinností.

Členové orgánů dozoru a jejich pracovníci 
jsou během svého funkčního období i po 
jeho skončení vázáni profesním 
tajemstvím, pokud jde o veškeré důvěrné 
informace, o nichž se dozví během výkonu 
svých služebních povinností.

Or. es

Pozměňovací návrh 366
Françoise Castex

Návrh nařízení
Čl. 51. – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každý orgán je na jeho vlastním území 
příslušný pro zpracovávání údajů, které 
jsou v souvislosti s činností provozovny 
správce či zpracovatele nebo které se 
týkají místních občanů.      

Or. fr

Pozměňovací návrh 367
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

nebo zpracovatelovy hlavní provozovny, 
s výjimkou rozhodnutí přijatých jako 
odpověď na stížnosti, na které odkazuje 
článek 73, kdy koordinuje činnosti 
příslušných orgánů dozoru, aniž by tím 
byla dotčena ustanovení kapitoly VII 
tohoto nařízení.    

Or. es

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je doplnit čl. 51 odst. 2 o tuto větu. Znění navržené Komisí 
vyjímá z oblasti působnosti tohoto nařízení opatření uvedená v článku 73 (stížnosti od 
subjektů údajů). Aby se zaručila jednotnost celého návrhu, byly rovněž předloženy 
pozměňovací návrhy s cílem zrušit ustanovení, která byla zahrnuta z důvodu obecné oblasti 
působnosti systému „jednoho orgánu“.

Pozměňovací návrh 368
Antonio López-Istúriz White

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) provádí šetření, a to z vlastní iniciativy 
nebo na základě stížnosti nebo na základě 
žádosti jiného orgánu dozoru, a o výsledku 
šetření v rozumné lhůtě informuje dotčené 
subjekty údajů, pokud tomuto orgánu 
dozoru adresují stížnost;

d) provádí šetření, a to z vlastní iniciativy 
nebo na základě stížnosti nebo na základě 
žádosti jiného orgánu dozoru nebo po 
podání policejní stížnosti, a o výsledku 
šetření v rozumné lhůtě informuje dotčené 
subjekty údajů, pokud tomuto orgánu 
dozoru adresují stížnost;

Or. es

Odůvodnění

Stížnost podaná u policie by rovněž měla vést k zahájení vyšetřování, pokud příslušné 
informace získané v průběhu policejní činnosti ukáží, že mohlo dojít k porušení  práva občanů 
na soukromí. 

Pozměňovací návrh 369
Antonio López-Istúriz White
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Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 1 – písm. j a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ja) koordinuje politiky na území v oblasti 
osvědčení, které spadají do jeho 
působnosti, a sice v souladu 
s ustanoveními článku 39.

Or. es

Odůvodnění

S ohledem na náš postoj, jenž klade zvláštní důraz na posílení politik v oblasti osvědčení, je 
třeba uvést odkaz na rozsah pravomocí orgánu (orgánů) dozoru, pokud jde o tyto politiky.. 

Pozměňovací návrh 370
Antonio López-Istúriz White

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

jb) provádí audity ochrany osobních 
údajů nebo plány auditu. 

Or. es

Pozměňovací návrh 371
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Článek 54 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každý orgán dozoru musí každý rok 
vypracovat zprávu o své činnosti. Zpráva 
se předkládá vnitrostátnímu parlamentu a 
poskytuje se k dispozici veřejnosti, Komisi 
a Evropské radě pro ochranu údajů.

Každý orgán dozoru musí každý rok 
vypracovat zprávu o své činnosti. Zpráva 
se předkládá dotčenému vnitrostátnímu 
parlamentu nebo jiným orgánům, jež byly 
stanoveny na základě vnitrostátních 
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právních předpisů, a poskytuje se k 
dispozici veřejnosti, Komisi a Evropské 
radě pro ochranu údajů.

Or. es

Odůvodnění

Pozměňovací návrh byl předložen s cílem zajistit, aby se návrh vztahoval i na země, které mají 
na svém území více než jeden orgán dozoru.

Pozměňovací návrh 372
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. es

Odůvodnění

V zájmu účinného uplatňování a důvěryhodnosti by se lhůta měla snížit z jednoho měsíce na 
dva týdny.  

Pozměňovací návrh 373
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 8
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Pokud orgán dozoru nepodnikne žádné 
kroky do jednoho měsíce od předložení 
žádosti jiným orgánem dozoru, 
předkládající orgán dozoru má pravomoc k 
přijetí dočasného opatření na území svého 
členského státu v souladu s čl. 51 odst. 1 a 
záležitost předloží Evropské radě pro 
ochranu údajů v souladu s postupem 
uvedeným v článku 57.

8. Pokud orgán dozoru nepodnikne žádné 
kroky do dvou týdnů od předložení žádosti 
jiným orgánem dozoru, předkládající orgán 
dozoru má pravomoc k přijetí dočasného 
opatření na území svého členského státu v 
souladu s čl. 51 odst. 1 a záležitost předloží 
Evropské radě pro ochranu údajů v souladu 
s postupem uvedeným v článku 57.

Or. es

Odůvodnění

V zájmu účinného uplatňování a důvěryhodnosti by se lhůta měla snížit z jednoho měsíce na 
dva týdny.  

Pozměňovací návrh 374
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Čl. 56 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Jestliže některý orgán dozoru nesplní do
jednoho měsíce povinnost stanovenou v 
odstavci 2, ostatní orgány dozoru mají 
pravomoc přijmout dočasné opatření na 
území svého členského státu v souladu s čl. 
51 odst. 1.

5. Jestliže některý orgán dozoru nesplní do
dvou týdnů povinnost stanovenou v 
odstavci 2, ostatní orgány dozoru mají 
pravomoc přijmout dočasné opatření na 
území svého členského státu v souladu s čl. 
51 odst. 1.

Or. es

Odůvodnění

V zájmu účinného uplatňování a důvěryhodnosti by se lhůta měla snížit z jednoho měsíce na 
dva týdny.  

Pozměňovací návrh 375
Antonio López-Istúriz White
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Návrh nařízení
Čl. 58 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. es

Odůvodnění

Souhlasím s Komisí v tom, že je třeba stanovit, aby Evropská rada pro ochranu vydávala 
stanoviska k záležitostem, které jí jsou postoupeny, pouze za určitých okolností. I přes 
nepatrné úpravy proto podporuji čl. 58 odst. 7. 

Pozměňovací návrh 376
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Článek 59

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 59 vypouští se
Stanovisko Komise

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

Or. es

Odůvodnění

Články, které v souvislosti s činnostmi orgánu dozoru svěřují pravomoc Komisi, byly 
vypuštěny. Orgány dohledu by měly být nezávislé jednotlivě i společně a neměly by být 
podřízeny nebo podléhat správním či jiným politickým orgánům. Pravomoci Komise dohlížet 
na uplatňování evropského práva by měly být vykonávány výlučně pomocí prostředků 
stanovených ve Smlouvách.

Pozměňovací návrh 377
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Článek 60

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 60 vypouští se
Odklad návrhu opatření

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

Or. es

Odůvodnění

Články, které v souvislosti s činnostmi orgánu dozoru svěřují pravomoc Komisi, byly 
vypuštěny. Orgány dohledu by měly být nezávislé jednotlivě i společně a neměly by být 
podřízeny nebo podléhat správním či jiným politickým orgánům. Pravomoci Komise dohlížet 
na uplatňování evropského práva by měly být vykonávány výlučně pomocí prostředků 
stanovených ve Smlouvách.

Pozměňovací návrh 378
Antonio López-Istúriz White

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se
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u níž orgán dozoru naznačil, že se 
nehodlá řídit stanoviskem Komise 
přijatým podle článku 59;

Or. es

Odůvodnění

Články, které v souvislosti s činnostmi orgánu dozoru svěřují pravomoc Komisi, byly 
vypuštěny. Orgány dohledu by měly být nezávislé jednotlivě i společně a neměly by být 
podřízeny nebo podléhat správním či jiným politickým orgánům. Pravomoci Komise dohlížet 
na uplatňování evropského práva by měly být vykonávány výlučně pomocí prostředků 
stanovených ve Smlouvách.

Pozměňovací návrh 379
Antonio López-Istúriz White

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) rozhodnutí ve lhůtě uvedené v čl. 59 
odst. 1 o tom, zda prohlásí navrhované 
standardní doložky o ochraně údajů 
uvedené v čl. 58 odst. 2 písm. d) za obecně 
platné;

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Články, které v souvislosti s činnostmi orgánu dozoru svěřují pravomoc Komisi, byly 
vypuštěny. Orgány dohledu by měly být nezávislé jednotlivě i společně a neměly by být 
podřízeny nebo podléhat správním či jiným politickým orgánům. Pravomoci Komise dohlížet 
na uplatňování evropského práva by měly být vykonávány výlučně pomocí prostředků 
stanovených ve Smlouvách.

Pozměňovací návrh 380
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Čl. 62 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V naléhavých a řádně odůvodněných 
případech, které se týkají zájmů subjektů 
údajů a jsou uvedené v odst. 1 písm. a), 
přijme Komise okamžitě použitelné 
prováděcí akty postupem uvedeným v čl. 
87 odst. 3. Tyto akty platí po dobu 
nepřesahující 12 měsíců.

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Články, které v souvislosti s činnostmi orgánu dozoru svěřují pravomoc Komisi, byly 
vypuštěny. Orgány dohledu by měly být nezávislé jednotlivě i společně a neměly by být
podřízeny nebo podléhat správním či jiným politickým orgánům. Pravomoci Komise dohlížet 
na uplatňování evropského práva by měly být vykonávány výlučně pomocí prostředků 
stanovených ve Smlouvách.

Pozměňovací návrh 381
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Čl. 66 – odst. 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) navrhuje koncepce, na nichž by měla 
být politika v oblasti evropského osvědčení 
založena, sleduje a posuzuje provádění a 
předkládá své závěry Komisi.    

Or. es

Pozměňovací návrh 382
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Čl. 69 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Evropská rada pro ochranu údajů si zvolí 
z řad svých členů předsedu a dva 
místopředsedy. Jedním místopředsedou je 
evropský inspektor ochrany údajů, pokud 
již tento nebyl zvolen předsedou.

1. Evropská rada pro ochranu údajů si zvolí 
z řad svých členů předsedu a dva 
místopředsedy.

Or. es

Odůvodnění

Neexistuje žádný legitimní důvod, proč by evropský inspektor ochrany údajů měl nabývat 
práva zastávat funkci místopředsedy více než jiný subjekt. 

Pozměňovací návrh 383
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Čl. 71 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Evropské radě pro ochranu údajů je k 
dispozici sekretariát. Služby sekretariátu jí 
poskytuje evropský inspektor ochrany
údajů.

1. Evropské radě pro ochranu údajů je k 
dispozici sekretariát. Komise zajistí, aby 
sekretariát Evropské rady pro ochranu
údajů měl k dispozici všechny skutečnosti, 
které mu umožní vykonávat svou práci.

Or. es

Odůvodnění

Evropský inspektor ochrany údajů je členem Evropské rady pro ochranu údajů s plným 
právem vystupovat a hlasovat.  Není proto vhodné, aby byl inspektor ochrany údajů i v čele 
sekretariátu.  V takovém případě by byl inspektor pro ochranu údajů v pozici řídit činnost 
Evropské rady pro ochranu údajů a ovlivňovat její fungování způsobem, který není slučitelný 
s její/jeho úlohou jakožto aktivního člena Evropské rady pro ochranu údajů a jejími/jeho 
vlastními konkrétními zájmy.      

Pozměňovací návrh 384
Antonio López-Istúriz White
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Návrh nařízení
Čl. 73 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aniž by tím byly dotčeny jakékoli jiné 
správní nebo soudní opravné prostředky, 
každý subjekt údajů má právo vznést 
stížnost k orgánu dozoru v kterémkoli
členském státě, pokud se domnívá, že 
zpracování jeho osobních údajů není v 
souladu s tímto nařízením.

1. Aniž by tím byly dotčeny jakékoli jiné 
správní nebo soudní opravné prostředky, 
každý subjekt údajů má právo vznést 
stížnost k orgánu dozoru v členském státě,
v němž žije, pokud se domnívá, že 
zpracování jeho osobních údajů není 
v souladu s tímto nařízením nebo práva 
podle tohoto zařízení nejsou náležitě 
uplatňována.

Or. es

Odůvodnění

Je třeba rozlišovat mezi oprávněním subjektů údajů vůči orgánům dozoru v souvislosti 
s vykonáváním práv vyplývajících z nařízení, oprávněním, na které je možné se odvolat 
osobním podáním stížnosti nebo které je možné uplatnit prostřednictvím organizací či 
sdružení, na něž odkazuje druhý odstavec článku 73, a sice za pomoci příslušného oprávnění. 

Pozměňovací návrh 385
Francesco Enrico Speroni

Návrh nařízení
Čl. 73 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aniž by tím byly dotčeny jakékoli jiné 
správní nebo soudní opravné prostředky, 
každý subjekt údajů má právo vznést 
stížnost k orgánu dozoru v kterémkoli 
členském státě, pokud se domnívá, že 
zpracování jeho osobních údajů není v 
souladu s tímto nařízením.

1. Aniž by tím byly dotčeny jakékoli jiné 
správní nebo soudní opravné prostředky, 
každý subjekt údajů má právo bezplatně
vznést stížnost k orgánu dozoru v 
kterémkoli členském státě, pokud se 
domnívá, že zpracování jeho osobních 
údajů není v souladu s tímto nařízením.

Or. it

Pozměňovací návrh 386
Rebecca Taylor
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Návrh nařízení
Čl. 73 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aniž by tím byly dotčeny jakékoli jiné
správní nebo soudní opravné prostředky, 
každý subjekt údajů má právo vznést 
stížnost k orgánu dozoru v kterémkoli
členském státě, pokud se domnívá, že 
zpracování jeho osobních údajů není v 
souladu s tímto nařízením.

1. Aniž by tím byly dotčeny jakékoli jiné 
správní nebo soudní opravné prostředky, 
každý subjekt údajů má právo vznést 
stížnost k orgánu dozoru v členském státě
svého obvyklého pobytu nebo v členském 
státě, kde má správce údajů hlavní 
provozovnu; pokud se domnívá, že 
zpracování jeho osobních údajů není v 
souladu s tímto nařízením

Or. en

Odůvodnění

Znění Komise představuje značné praktické problémy a logistické obtíže a navrhovaná změna 
by vedla ke zvýšení právní jistoty subjektu údajů, jakož i vnitrostátního orgánu dozoru.

Pozměňovací návrh 387
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Čl. 73 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Veškeré subjekty, organizace nebo 
sdružení, jejichž cílem je chránit práva a 
zájmy subjektů údajů v souvislosti s 
ochranou jejich osobních údajů a jež byly 
řádně zřízeny v souladu s právem 
některého členského státu, mohou vznést
stížnost k orgánu dozoru v tomto 
členském státě, jestliže se domnívají, že 
byla narušena práva, na něž se vztahuje 
toto nařízení. Mohou rovněž  jménem 
jednoho či více subjektů údajů žijících v 
daném členském státě uplatňovat práva,
která byla těmto subjektům udělena na 
základě tohoto nařízení, a sice za 
předpokladu, že jim byla udělena 
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potřebná pravomoc.

Or. es

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu 384.

Pozměňovací návrh 388
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Čl. 73 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 389
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Čl. 74 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Každá fyzická nebo právnická osoba má 
právo na podniknutí právních kroků proti 
rozhodnutím orgánu dozoru, která se jí 
týkají, nebo která je jakýmkoli způsobem 
ovlivňují.

Or. es

Odůvodnění

Je třeba přiznat právo na podniknutí právních kroků proti rozhodnutím orgánu dozoru, která 
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mohl přijmout, proti nečinnosti nebo opomenutí, které by mohlo porušit práva fyzické nebo 
právnické osoby.  V nařízení by se mělo stanovit, kdy a za jakých podmínek může být tento 
požadavek zamítnut. Oprávnění se přiznává osobám, jichž se toto konání nebo opomenutí 
přímo týká, jakož i všem osobám, jejichž práva mohou být ohrožena.

Pozměňovací návrh 390
Francesco Enrico Speroni

Návrh nařízení
Čl. 74 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. it

Pozměňovací návrh 391
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Čl. 74 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Každý subjekt údajů má právo na 
soudní opravný prostředek, který orgán 
dozoru přiměje jednat ve věci stížnosti, 
pokud nebylo vydáno žádné rozhodnutí 
potřebné k ochraně jeho práv nebo pokud 
daný orgán dozoru neinformuje subjekt 
údajů do tří měsíců o vývoji či výsledcích
stížnosti podle čl. 52 odst. 1 písm. b).

2. Jestliže orgán dozoru neinformuje
dotčenou osobu po uplynutí tří měsíců od 
data podání stížnosti, má se za to, že byla 
tato žádost zamítnuta. Požadavek se také 
zamítne, jestliže orgán dozoru po uplynutí 
šesti měsíců od podání stížnosti tuto 
stížnost definitivně nevyřešil.

Or. es

Odůvodnění

V zájmu právní jistoty je třeba stanovit maximální lhůtu v délce šesti měsíců pro přijetí 
rozhodnutí ohledně stížností. Ve výjimečných případech je možné zvážit i delší období. V 
každém případě by měly mít orgány dozoru povinnost informovat subjekt údajů o postupu 
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projednávání stížnosti v maximální časové lhůtě. Pokud tak orgány neučiní, měla by být 
žádost považována za zamítnutou.

Pozměňovací návrh 392
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Čl. 74 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Subjekt údajů, jehož se týká rozhodnutí 
orgánu dozoru v jiném členském státě, než 
kde má obvyklé bydliště, může požádat 
orgán dozoru v členském státě svého 
obvyklého bydliště, aby proti příslušnému 
orgánu dozoru v tomto jiném členském 
státě jeho jménem zahájil řízení.

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 393
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Čl. 75 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. es

Odůvodnění

Aby nebylo možné zjednodušit výklad, jenž by do určité míry mohl omezit přiznané právo na 
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podání žaloby, navrhujeme odstranit část odstavce, která zní „zpracováním jejích osobních 
údajů při nedodržení tohoto nařízení“. 

Pozměňovací návrh 394
Francesco Enrico Speroni

Návrh nařízení
Čl. 75 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. it

Pozměňovací návrh 395
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Čl. 75 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Jestliže probíhá řízení v mechanismu 
jednotnosti podle článku 58, které se týká 
téhož opatření, rozhodnutí nebo praxe, 
může soud řízení, jež u něho bylo 
zahájeno, odročit, s výjimkou případů, kdy 
naléhavost ochrany práv subjektů údajů 
nedovoluje čekat na výsledky, ke kterým se 
dospěje v mechanismu jednotnosti.

3. Jestliže probíhá řízení v mechanismu 
jednotnosti podle článku 58, které se týká 
téhož opatření, rozhodnutí nebo praxe, 
může soud na žádost kterékoli strany a po 
vyslechnutí řízení všech stran, jež u něho 
bylo zahájeno, odročit, s výjimkou případů, 
kdy naléhavost ochrany práv subjektů 
údajů nedovoluje čekat na výsledky, ke 
kterým se dospěje v mechanismu 
jednotnosti.

Or. es
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Odůvodnění

Řízení by mělo podle našeho názoru být pozastaveno pouze na žádost jedné ze stran a po 
předcházejícím vyslechnutí každé z nich, neboť se jedná o řešení, které by nejvíc odpovídalo 
řízení této povahy.

Pozměňovací návrh 396
Klaus-Heiner Lehne

Návrh nařízení
Čl. 76 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Neexistuje praktická potřeba takového mechanismu. 

Pozměňovací návrh 397
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Čl. 76 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. es

Odůvodnění

Subjekty, orgány a sdružení uvedené v čl. 73 odst. 2 by podle našeho názoru měly vždy mít 
příslušnou pravomoc vykonávat podle tohoto článku právo na podnikání právních kroků 
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jménem subjektů údajů.   To by mělo být v nařízení jasně stanoveno. 

Pozměňovací návrh 398
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Čl. 76 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Jestliže má příslušný soud v členském 
státě oprávněné důvody se domnívat, že v 
jiném členském státě je vedeno paralelní 
řízení, kontaktuje příslušný soud v tomto 
jiném členském státě, aby se o existenci 
takového paralelního řízení utvrdil.

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Za matoucí považujeme odstavce 3 a 4. Jestliže se tyto odstavce vztahují na překážku věci 
zahájené, nejedná se podle našeho názoru o nejvhodnější nástroj na stanovení právního 
rámce pro tento typ situací, neboť pravidla pro jurisdikci na úrovni EU jsou dostatečná pro 
řešení veškerých otázek, které se mohou objevit.

Pozměňovací návrh 399
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Čl. 76 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud se toto paralelní řízení v jiném 
členském státě týká téhož opatření, 
rozhodnutí či praxe, může soud řízení 
odročit.

vypouští se

Or. es
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Odůvodnění

Za matoucí považujeme odstavce 3 a 4. Jestliže se tyto odstavce vztahují na překážku věci 
zahájené, nejedná se podle našeho názoru o nejvhodnější nástroj na stanovení právního 
rámce pro tento typ situací, neboť pravidla pro jurisdikci na úrovni EU jsou dostatečná pro 
řešení veškerých otázek, které se mohou objevit.

Pozměňovací návrh 400
Françoise Castex, Arlene McCarthy, Evelyn Regner

Návrh nařízení
Čl. 77 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Kdokoli, kdo utrpěl hmotnou či 
nehmotnou škodu následkem 
protiprávního zpracování nebo jednání, 
včetně zařazení na černou listinu, 
neslučitelného s tímto nařízením, má právo 
být správcem nebo zpracovatelem 
odškodněn za způsobenou škodu a za 
jakoukoli psychickou újmu.

Or. en

Odůvodnění

Kompenzaci je třeba zajistit všem dotčeným subjektům údajů, jejichž údaje byly zpracovány 
nezákonně a bez jejich souhlasu, zejména pokud tyto údaje byly použity pro účely propuštění 
ze současného nebo budoucího zaměstnání.

Pozměňovací návrh 401
Marielle Gallo

Návrh nařízení
Čl. 77 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Je-li do daného zpracování zapojen více 
než jeden správce nebo zpracovatel, za 
celkovou výši škod nese společnou a 
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nerozdílnou odpovědnost každý z nich. nerozdílnou odpovědnost každý z nich.
V případě společné odpovědnosti a za 
podmínky, že zpracovatel jednal v souladu 
s právním aktem, jak stanoví článek 26 
odst. 2, může zpracovatel, který subjekt 
údajů odškodnil, požadovat od správce 
úhradu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 402
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Čl. 78 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Jestliže správce určil zástupce, veškeré 
sankce se vztahují na zástupce, aniž by tím 
byly dotčeny jakékoli sankce, které by 
mohly být iniciovány ve vztahu ke správci.

2. Jestliže správce určil zástupce, veškeré 
sankce se vztahují na zástupce, který 
povinen se jim za těchto podmínek 
podřídit, aniž by tím byly dotčeny jakékoli 
sankce, které by mohly být iniciovány ve 
vztahu ke správci.

Or. es

Odůvodnění

Zdá se, že znění druhého odstavce jasně poukazuje na vymahatelnost plnění sankcí vůči 
zástupci za konání zástupce nebo správce. V takovém případě považujeme za potřebné 
zdůraznit, že zástupci uloží sankce, který je povinen se jim za těchto podmínek podřídit.

Pozměňovací návrh 403
Françoise Castex, Arlene McCarthy, Evelyn Regner

Návrh nařízení
Čl. 78 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Každá osoba či podnik, o nichž se 
zjistí, že porušily ustanovení tohoto 
nařízení, např. nezákonným přístupem k 
osobním údajům zaměstnanců s cílem 
zařadit je na černou listinu nebo zabránit 
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jejich přijetí do zaměstnání, by měly být 
vyloučeny z nároku na získání dotací a 
finančních prostředků Unie a z účasti na 
výběrových řízeních na další veřejné 
zakázky na úrovni Unie, jednotlivých 
států či orgánu veřejné moci, dokud 
nebude doloženo, že skončilo soudní 
řízení a veškeré odškodné bylo v plné výši 
vyplaceno všem obětem. 

Or. en

Odůvodnění

Nařízení musí jasně stanovit, že porušování předpisů v oblasti ochrany údajů ze strany 
podniků nebude tolerováno a že přístup těchto podniků k finančním prostředkům z EU bude 
zablokován, dokud budou do podobných aktivit zapojeny. 

Pozměňovací návrh 404
Sajjad Karim

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh v souladu se zásadou jediného kontaktního místa zajišťuje, že 
podnik nemůže obdržet sankci za stejné porušení předpisů od více orgánů na ochranu údajů. 

Pozměňovací návrh 405
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Příslušný orgán dozoru podle článku 51
má pravomoc ukládat správní sankce v 
souladu s tímto článkem.

Or. pl

Pozměňovací návrh 406
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. es

Pozměňovací návrh 407
Sajjad Karim

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit, aby za záměrné či nezodpovědné porušení 
předpisů byly uvalovány větší sankce než za pouhé porušení předpisů z nedbalosti. Cílem 
balíčku pozměňovacích návrhů týkajících se správních sankcí je zajistit, aby byly sankce 
přiměřené prohřešku a ty nejpřísnější aby byly vyhrazeny pro ta nejzávažnější pochybení. 
Zmocnění orgánu pro ochranu údajů k tomu, aby mohl vyžadovat jmenování inspektora 
ochrany údajů, si klade rovněž za cíl zajištění přiměřenosti, co se týče sankcí.

Pozměňovací návrh 408
Sajjad Karim

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 409
Sajjad Karim

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 410
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. V případě, kdy dojde k nedodržení 
tohoto nařízení neúmyslně bez záznamu 
předchozích případů, k nimž nebylo 
možné podat odvolání, nebo zrušení 
záznamu, může být zasláno písemné 
upozornění a nemusí se v takovém případě
uložit žádná sankce, přičemž jedinou 
výjimkou jsou alternativní nápravná 
opatření, která mohou být uložena pouze 
tehdy, pokud si to vyžadují okolnosti, v 
následujících případech a způsobem 
stanoveným níže:

Or. es

Odůvodnění

Cílem je zavést rozsáhlejší škálu alternativních sankcí. V této souvislosti se rozšíří 
alternativní sankce odstavce 3  tak, aby se zajistilo, že jich nebudou moci využívat pouze 
původně uvedené osoby či instituce, ale za určitých podmínek i veřejná správa a jiné 
společnosti a instituce.

Pozměňovací návrh 411
Francesco Enrico Speroni

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se
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hlavním činnostem.

Or. it

Pozměňovací návrh 412
Antonio López-Istúriz White

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) podnik či organizace zaměstnávající 
méně než 250 osob chtějí s orgánem 
dozoru spolupracovat pro účely zavedení 
nápravných opatření, které v budoucnu 
zamezí případnému porušování.
Spolupráce v této oblasti se stanoví na 
základě závazných dohod podepsaných s 
orgánem dozoru. Za nespolupráci s řádně 
akreditovaným orgánem dozoru se po 
uplynutí šesti měsíců od začátku řízení 
udělí pokuta, která měla být udělena 
původně.

Or. es

Odůvodnění

Cílem je zavést rozsáhlejší model alternativních sankcí se zvláštním důrazem na strategii 
založenou na předcházení podobným porušením v budoucnosti. Většina stanovených 
alternativních sankcí usiluje o dosažení dohody o způsobech, které umožní předcházet 
budoucím porušením. Tato nápravná opatření se stanoví na základě dohod uzavřených s 
orgánem dozoru nebo na základě aktů či rozhodnutí, která příslušná správa přijala.

Pozměňovací návrh 413
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) správní úřad spolupracuje s orgánem 
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dozoru s cílem zamezit v budoucnosti 
podobným porušením. Spolupráce v této 
oblasti je vymezena na základě dohod 
nebo rozhodnutí, která příslušná správa 
přijala a na něž se při přijímání opatření 
od počátku odkazuje. Za nespolupráci 
s řádně akreditovaným orgánem dozoru 
po uplynutí jednoho roku od začátku 
řízení se udělí stejná pokuta, která měla 
být udělena původně.
Pro účely tohoto článku se záznam 
o předchozích sankcích za porušení 
z nedbalosti, proti nimž se nelze odvolat, 
zruší za těchto podmínek: 

po dvou letech, pokud jsou sankce spojeny 
s některou z pokut vymezených v odstavci 
4;  po čtyřech letech, pokud jsou sankce 
spojeny s některou z pokut vymezených 
v odstavci 5;  po šesti letech, pokud jsou 
sankce spojeny s některou z pokut 
vymezených v odstavci 6;  

Pro účely tohoto článku se záznam 
o předchozích sankcích za porušení 
ze závažné nedbalosti nebo za záměrná 
porušení, proti nimž se nelze odvolat, 
zruší za těchto podmínek:

po pěti letech, pokud jsou sankce spojeny 
s některou z pokut vymezených v odstavci 
4;  po deseti letech, pokud jsou sankce 
spojeny s některou z pokut vymezených 
v odstavci 5;  po patnácti letech, pokud 
jsou sankce spojeny s některou z pokut 
vymezených v odstavci 6; 

Or. es

Odůvodnění

Viz předchozí odůvodnění.
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Pozměňovací návrh 414
Francesco Enrico Speroni

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 4 – návětí

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:

4. 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:

Or. it

Pozměňovací návrh 415
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 5 – návětí

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:

5. Orgán dozoru uloží pokutu až do výše 
500 000 EUR, nebo v případě podniků 
až do výše 1 % jejich průměrných ročních 
celosvětových zisků, každému, 
kdo úmyslně či z nedbalosti:

Or. es

Pozměňovací návrh 416
Francesco Enrico Speroni

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 5 – návětí

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, 

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

Or. it

Pozměňovací návrh 417
Antonio López-Istúriz White

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;

a) neposkytne informace podle článku 11, 
čl. 12 odst. 3 a článku 14, nebo mu je 
poskytne ve zjevně neúplném rozsahu;

Or. es

Pozměňovací návrh 418
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 5 – písm. c

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;

c) neodpoví na žádost, pokud jde o právo 
být zapomenut nebo právo na výmaz, 
v souladu s tímto nařízením;

Or. es

Pozměňovací návrh 419
Antonio López-Istúriz White
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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;

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

Or. es

Pozměňovací návrh 420
Antonio López-Istúriz White

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;

f) nepodává zprávy orgánu dozoru nebo 
nezajistí, aby zprávy podávat mohl, pokud 
je k tomu povinen, způsobem stanoveným 
v tomto nařízení, s výjimkou závažného 
pochybení ve smyslu tohoto nařízení nebo 
prováděcích právních předpisů členských 
států;

Or. es

Pozměňovací návrh 421
Francesco Enrico Speroni

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 

6. Orgán dozoru uloží pokutu až do výše 
1 500 000 EUR, nebo v případě podniků 
až do výše 3 % jejich ročního 
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celosvětového obratu, každému, 
kdo úmyslně či z nedbalosti:

celosvětového obratu, každému, 
kdo úmyslně či z nedbalosti:

Or. it

Pozměňovací návrh 422
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 6 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

6. Orgán dozoru uloží pokutu až do výše 
1 000 000 EUR, nebo v případě podniků 
až do výše 2 % jejich průměrných ročních 
celosvětových zisků, každému, 
kdo úmyslně či z nedbalosti:

Or. es

Pozměňovací návrh 423
Françoise Castex, Arlene McCarthy, Evelyn Regner

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 6 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) využívá osobní údaje zaměstnanců 
nebo potenciálních zaměstnanců k tomu, 
aby je zařadil na černou listinu, 
prověřoval je nebo jim bránil v přístupu 
k budoucímu zaměstnání;

Or. en

Odůvodnění

Nezákonný přístup k osobním údajům zaměstnanců nebo potenciálních zaměstnanců 
či zneužívání těchto údajů (které se často, nikoli však výlučně, týkají příslušnosti těchto osob 
k odborům nebo jejich odborové činnosti) s cílem zapsat je na černou listinu či jim bránit 
v přístupu k budoucímu zaměstnání nebo jiné opatření, které by je mohlo omezovat v práci 
nebo jejich budoucí zaměstnání a kariéru výrazně ovlivnit, představují hrubé porušení 
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základních práv těchto osob na soukromí a na svobodu sdružování a vede k uložení 
co nejvyššího postihu.

Pozměňovací návrh 424
Francesco Enrico Speroni

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 6 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) využívá ke komerčním účelům osobní 
údaje, které byly shromážděny 
pro nekomerční účely;

Or. it

Pozměňovací návrh 425
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 6 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) nevyhoví námitce či požadavku podle 
článku 19;

c) nevyhoví námitce či požadavku podle 
článku 19, pokud nejsou řádně 
odůvodněny skutečnými a legitimními 
důvody v souladu s tímto nařízením;

Or. es

Pozměňovací návrh 426
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 6 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se
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Or. es

Pozměňovací návrh 427
Antonio López-Istúriz White

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. es

Pozměňovací návrh 428
Antonio López-Istúriz White

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;

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

Or. es

Pozměňovací návrh 429
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 6 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

údajů nebo zpracuje osobní údaje bez 
předchozího povolení nebo bez předchozí 
konzultace orgánu dozoru, pokud jsou 
podle článků 33 a 34 povinné;

Or. es

Pozměňovací návrh 430
Antonio López-Istúriz White

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;

j) nezajistí splnění podmínek, aby umožnil 
inspektorovi ochrany údajů plnit úkoly
podle článků 35, 36 a 37;

Or. es

Pozměňovací návrh 431
Antonio López-Istúriz White

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;

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

Or. es

Pozměňovací návrh 432
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 7 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Komise vytvoří elektronický záznam 
předchozích případů, který bude přístupný 
všem vnitrostátním orgánům dozoru. 
Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 86 za účelem správy tohoto 
elektronického záznamu předchozích 
případů v souladu s tímto článkem.

Or. es

Pozměňovací návrh 433
Cecilia Wikström

Návrh nařízení
Čl. 80 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Aby se uvedlo právo na ochranu 
osobních údajů do souladu s předpisy 
upravujícími svobodu projevu, neuplatní 
se kapitola II (Zásady), kapitola III 
(Práva subjektů 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) 
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 
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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 434
Rebecca Taylor

Návrh nařízení
Čl. 80 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Výraz „výlučně“ narušuje právní jistotu, protože vytváří potenciálně významnou mezeru, 
která oslabuje ustanovení tohoto článku.

Pozměňovací návrh 435
Klaus-Heiner Lehne

Návrh nařízení
Čl. 80 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aby se uvedlo právo na ochranu 1. Aby se uvedlo právo na ochranu 
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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.

osobních údajů do souladu s předpisy 
upravujícími svobodu projevu, neuplatní 
se kapitola II (Zásady), kapitola III 
(Práva subjektů 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) 
na zpracovávání osobních údajů prováděné 
výlučně pro účely žurnalistiky nebo 
uměleckého či literárního projevu.

Or. en

Pozměňovací návrh 436
Cecilia Wikström

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

Or. en

Pozměňovací návrh 437
Klaus-Heiner Lehne

Návrh nařízení
Čl. 80 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Každý členský stát oznámí Komisi 
nejpozději do data uvedeného v čl. 91 

vypouští se
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odst. 2 právní ustanovení, která přijme 
podle odstavce 1, a bez prodlení jakékoliv 
následné novely nebo změny, jež se těchto 
ustanovení dotknou.

Or. en

Pozměňovací návrh 438
Cecilia Wikström, Rebecca Taylor

Návrh nařízení
Článek 80 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 80a
Zpracování osobních údajů a zásada 
práva na přístup veřejnosti k úředním 

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 439
Eva Lichtenberger
za skupinu Verts/ALE
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Evelyn Regner, Françoise Castex

Návrh nařízení
Článek 80 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 80a
Zpracování osobních údajů a zásada 
práva na přístup veřejnosti k úředním 

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 440
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Čl. 81 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 87 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, 

vypouští se
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pokud jde o záruky pro zpracovávání 
osobních údajů za účely uvedenými 
v odstavci 1.

Or. es

Odůvodnění

V současnosti se naše jediná námitka proti tomuto ustanovení vztahuje k přenesení pravomocí 
na Komisi podle odstavce 3. Podle našeho názoru přesahuje přijatelné hranice přenesení 
legislativních pravomocí, a proto by se záležitosti, na něž se vztahuje, měly řešit v rámci 
tohoto nástroje, nyní nebo v podobě následných změn, které mohou být třeba, pokud má být 
zajištěna jeho účinnost v budoucnosti.

Pozměňovací návrh 441
Evelyn Regner

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy přijmou vhodná pravidla 
a provádějí kontroly, které předcházejí 
tomu, aby podniky zapisovaly určité 
zaměstnance z důvodu jejich politického 
smýšlení, členství nebo činnosti 
v odborech na černé listiny, jež se 
předávají dalším podnikům s cílem tyto 
zaměstnance diskriminovat. Členské státy 
přijmou účinné sankce vůči podnikům, 
které tyto černé listiny vytvářejí, předávají 
jiným podnikům nebo je od nich přijímají 
či požadují.

Or. de

Pozměňovací návrh 442
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna přijímat akty vypouští se
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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.

Or. es

Odůvodnění

Přenesení pravomocí na Komisi podle odstavce 3 je nepřiměřené a uvedená opatření by proto 
měla být přijata v rámci stávající působnosti.

Pozměňovací návrh 443
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Čl. 83 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Osobní údaje se mohou v mezích tohoto 
nařízení zpracovávat pro účely 
historiografického, statistického 
a vědeckého výzkumu nebo pro předběžné 
úřední či správní vyšetřování za účelem 
určení biologického původu pouze:

Or. es

Odůvodnění

Aby se usnadnilo vyšetřování, které má po odcizení nebo únosu dětí určit biologický původ, 
navrhujeme doplnění prvního odstavce, které jasně stanoví oprávněnost postupů, které jsou 
v takovém vyšetřování používány.

Pozměňovací návrh 444
Rebecca Taylor
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Návrh nařízení
Čl. 83 – odst. 1 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) pokud subjekt údajů udělí souhlas 
za podmínek stanovených článkem 7;

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu 25.

Pozměňovací návrh 445
Rebecca Taylor

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) pokud jsou údaje dostatečně 
anonymizované;

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu 25.

Pozměňovací návrh 446
Antonio López-Istúriz White

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

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

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

Osobní údaje zpracovávané v rámci 
předběžného úředního či správního 
vyšetřování za účelem určení biologického 
původu se případně zpřístupní pouze 
příslušným osobám, vhodným způsobem 
a aniž je dotčeno zákonné trestní řízení.   

Or. es

Odůvodnění

Aby se usnadnilo vyšetřování, které má po odcizení nebo únosu dětí určit biologický původ, 
měl by být tento závěrečný odstavec připojen k první části s cílem zajistit dostatečnou 
ochranu důvěrnosti osobních údajů, které se využívají pro účely předběžného úředního 
či správního vyšetřování, aby byly zveřejňovány jen tehdy a do takové míry, jak to povoluje 
zákon.

Pozměňovací návrh 447
Rebecca Taylor

Návrh nařízení
Čl. 83 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu 25.
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Pozměňovací návrh 448
Rebecca Taylor

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pokud nelze účel historiografického, 
statistického, souhrnného nebo vědeckého 
výzkumu naplnit zveřejněním dostatečně 
anonymizovaných údajů a subjekty údajů 
s jejich zveřejněním neposkytly souhlas, 
musí v mezích tohoto nařízení udělit 
souhlas se zveřejněním nezávislý 
příslušný orgán, jemuž byla tato 
pravomoc svěřena právním ustanovením.

Or. en

Odůvodnění

Zdá se, že současný návrh článku 83 umožňuje zpracování údajů o zdravotním stavu 
pro výzkumné účely v identifikovatelné podobě, a to bez odkazu na souhlas. Jediná ochranná 
opatření (totiž že identifikovatelné údaje musejí být uchovávány odděleně a že výzkumníci je 
mohou použít pouze v případě, že výzkum nelze provést za použití neidentifikovatelných 
údajů) významně oslabují ochranu údajů o zdravotním stavu. Existuje riziko, že současný 
návrh výzkumníkům umožní používat identifikovatelné údaje bez souhlasu.

Pozměňovací návrh 449
Antonio López-Istúriz White

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 

vypouští se
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a záruk pro práva subjektu údajů 
za těchto okolností.

Or. es

Pozměňovací návrh 450
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Čl. 85 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. es

Pozměňovací návrh 451
Antonio López-Istúriz White

Návrh nařízení
Čl. 85 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Církve a náboženská sdružení, 
jež uplatňují komplexní pravidla v souladu 
s odstavcem 1, zajistí zřízení nezávislého 
orgánu dozoru v souladu s kapitolou VI 
tohoto nařízení nebo případně získají 
osvědčení potřebné pro postupy 
požadované v souladu s ustanoveními 
článku 39.

Or. es
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Odůvodnění

Vhodnou náhradou za ustanovení, které požaduje nezávislý orgán dozoru, může být 
i požadavek osvědčení, což by mohlo být přínosné zejména pro méně majetné náboženské 
skupiny.


