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Pozměňovací návrh 130
Rebecca Taylor

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zajišťují, aby z důvodu ochrany 
fyzických osob v souvislosti se 
zpracováváním osobních údajů nebyla 
omezena ani zakázána výměna osobních 
údajů příslušnými orgány v rámci Unie.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Zařazení vnitrostátního zpracování údajů do této směrnice není v souladu se zásadou 
subsidiarity.

Pozměňovací návrh 131
Rebecca Taylor

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Tato směrnice se vztahuje na zcela nebo 
částečně automatizované zpracovávání 
osobních údajů, jakož i na 
neautomatizované zpracovávání osobních 
údajů, které jsou obsaženy v evidencích 
nebo do nich mají být zařazeny.

2. Tato směrnice se vztahuje na zcela nebo 
částečně automatizované zpracovávání 
osobních údajů, jakož i na 
neautomatizované zpracovávání osobních 
údajů, které jsou obsaženy v evidencích 
nebo do nich mají být zařazeny. Tato 
směrnice se stejnou měrou vztahuje na 
osobní údaje uložené v elektronické i 
papírové podobě.

Or. en
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Pozměňovací návrh 132
Eva Lichtenberger
za skupinu Verts/ALE
Evelyn Regner

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) prováděné při výkonu činností, které 
nespadají do oblasti působnosti práva Unie;

Or. en

Odůvodnění

Pojmem „bezpečnost státu“ se v jednotlivých členských státech rozumí něco jiného.  Pro 
zajištění jasnosti by mělo být uvedeno jen „které nespadají do oblasti působnosti práva 
Unie“, aby nedocházelo k situacím, kdy by členské státy mohly požadovat výjimku ze 
zpracování údajů, na něž se tato směrnice vztahuje, z důvodu ochrany bezpečnosti státu.

Pozměňovací návrh 133
Françoise Castex

Návrh směrnice
Čl. 3 – 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, elektronické identifikátory 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 
jedinečný identifikátor, lokalizační údaje, 
elektronický identifikátor nebo s odkazem 
na jeden či více zvláštních prvků její 
genderové, fyzické, fyziologické, 
genetické, psychické, ekonomické, kulturní 
nebo sociální identity nebo sexuální 
orientace;
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Or. en

Pozměňovací návrh 134
Eva Lichtenberger
za skupinu Verts/ALE
Evelyn Regner

Návrh směrnice
Čl. 3 – 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, elektronické 
identifikátory 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 
jedinečný identifikátor, lokalizační údaje, 
elektronický identifikátor nebo s odkazem 
na jeden či více zvláštních prvků její 
genderové, fyzické, fyziologické, 
genetické, psychické, ekonomické, kulturní 
nebo sociální identity nebo sexuální 
orientace;

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 135
Eva Lichtenberger
za skupinu Verts/ALE
Evelyn Regner
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Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) „profilováním“ jakákoli forma 
automatického zpracování, jehož účelem 
je hodnocení určitých osobních aspektů 
vztahujících se k fyzické osobě či 
získávání údajů o těchto aspektech nebo 
analýza či odhad pracovního výkonu 
fyzické osoby, její ekonomické situace, 
lokalizace, zdraví, osobních preferencí, 
spolehlivosti nebo chování;

Or. en

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 136
Eva Lichtenberger
za skupinu Verts/ALE
Evelyn Regner
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Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Ohlášení narušení bezpečnosti jsou důležitým nástrojem pro zajištění toho, aby správci 
dodržovali své povinnosti týkající se bezpečnosti údajů. Umožňují též subjektům údajů, aby 
podnikly kroky vedoucí k jejich vlastní ochraně před následky 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 137
Françoise Castex

Návrh směrnice
Čl. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zpracovávány korektně a zákonným 
způsobem;

a) ve vztahu k subjektu údajů
zpracovávány korektně, zákonným a 
transparentním způsobem;

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Piotr Borys

Návrh směrnice
Čl. 4 – písm. a



PE504.239v01-00 8/49 AM\925747CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zpracovávány korektně a zákonným 
způsobem;

a) ve vztahu k subjektu údajů
zpracovávány korektně, zákonným a 
transparentním způsobem;

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Eva Lichtenberger
za skupinu Verts/ALE
Evelyn Regner

Návrh směrnice
Čl. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zpracovávány korektně a zákonným 
způsobem;

a) ve vztahu k subjektu údajů
zpracovávány korektně, zákonným a 
transparentním způsobem;

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Eva Lichtenberger
za skupinu Verts/ALE
Evelyn Regner

Návrh směrnice
Čl. 4 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) odpovídající z hlediska účelu, pro který 
jsou zpracovávány, musí pro něj být 
relevantní a ve vztahu k němu přiměřené;

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; údaje 
soukromých subjektů by měly být 
přístupné pouze pro vyšetřování či stíhání 
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trestných činů v souladu s požadavky 
nezbytnosti a přiměřenosti a podmínky, 
jež mají být za tím účelem splněny, stanoví 
jednotlivé členské státy ve svých 
vnitrostátních právních předpisech, 
s výhradou příslušných ustanovení práva 
Evropské unie nebo mezinárodního práva 
veřejného, zejména Evropské úmluvy o 
ochraně lidských práv a základních 
svobod, jak ji vykládá Evropský soud pro 
lidská práva.

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Françoise Castex

Návrh směrnice
Čl. 4 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) odpovídající z hlediska účelu, pro který 
jsou zpracovávány, musí pro něj být 
relevantní a ve vztahu k němu přiměřené;

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;

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Piotr Borys

Návrh směrnice
Čl. 4 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) odpovídající z hlediska účelu, pro který 
jsou zpracovávány, musí pro něj být 
relevantní a ve vztahu k němu přiměřené;

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

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Françoise Castex

Návrh směrnice
Čl. 4 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) přesné, a je-li to nezbytné, 
i 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 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. en

Pozměňovací návrh 144
Eva Lichtenberger
za skupinu Verts/ALE
Evelyn Regner

Návrh směrnice
Čl. 4 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) přesné, a je-li to nezbytné, 
i 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 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. en
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Pozměňovací návrh 145
Piotr Borys

Návrh směrnice
Čl. 4 – písm. f 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) zpracovávány v odpovědnosti správce, 
který zajistí dodržování ustanovení 
přijatých podle této směrnice.

f) zpracovávány v odpovědnosti správce, 
který zajistí a prokáže dodržování 
ustanovení přijatých podle této směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Eva Lichtenberger
za skupinu Verts/ALE
Evelyn Regner

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy stanoví, že správce v míře,
do jaké je to možné, jednoznačně rozlišuje 
mezi osobními údaji různých kategorií 
subjektů údajů, například:

1. Členské státy stanoví, že správce 
jednoznačně rozlišuje mezi osobními údaji 
různých kategorií subjektů údajů, 
například:

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Eva Lichtenberger
za skupinu Verts/ALE
Evelyn Regner

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy vytvoří zvláštní pravidla 
upravující důsledky této kategorizace 
s přihlédnutím k různým účelům sběru 
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údajů. Mezi tato zvláštní pravidla budou 
zařazeny podmínky sběru údajů, časová 
omezení pro jejich uchovávání, možná 
omezení práv subjektů údajů na přístup a 
informace a podmínky stanovené pro 
přístup příslušných orgánů k daným 
údajům.

Or. en

Odůvodnění

The obligation to distinguish between the different categories of data subjects should be 
absolute. Given that law enforcement authorities need a specified purpose when collecting 
data, they should always be able to give a prima facie opinion in which category they belong. 
If there are doubts, the “other” category can be used (and adjusted over time). It should also 
be considered to add a category of specifically “non-suspected persons”, see EDPS opinion, 
pts. 349 to 354. Additionally, point (d) could be split into several points – it makes a 
difference whether one is a witness of a crime or an associate of a (suspected) criminal. This 
would mirror wording in the Europol Decision, Article 14. As the EDPS stated, the 
consequences of these categorisations should also be spelled out, especially as regards data 
subject rights – restrictions on the right of access for suspects can be justified more easily 
than for witnesses, for example.

Pozměňovací návrh 148
Eva Lichtenberger
za skupinu Verts/ALE
Evelyn Regner

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby se v míře, do 
jaké je to možné, rozlišovaly různé 
kategorie zpracovávaných osobních údajů 
podle stupně jejich přesnosti a 
spolehlivosti.

1. Členské státy zajistí, aby byly osobní 
údaje věcně správné, úplné a případně 
aktualizované.

Or. en

Odůvodnění

Povinnost rozlišovat kategorie údajů podle stupně spolehlivosti a přesnosti by měla platit bez 
výjimky. Má to zásadní význam pro sdílení informací mezi donucovacími orgány – je možné, 
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že informace budou užívány daleko od zdroje, a je tedy důležité uvést stupeň spolehlivosti, aby 
nedocházelo k situacím, kdy se přijímají opatření na základě chybného pochopení 
spolehlivosti dané informace. Viz stanovisko evropského inspektora ochrany údajů, body 
355-358.

Pozměňovací návrh 149
Eva Lichtenberger
za skupinu Verts/ALE
Evelyn Regner

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby se v míře, do 
jaké je to možné, rozlišovaly osobní údaje 
založené na skutečnostech od osobních 
údajů založených na osobním hodnocení.

2. Členské státy zajistí, aby nebyly 
předávány nebo zpřístupňovány osobní 
údaje, které jsou nepřesné, neúplné či již 
neaktuální, a v míře, do jaké je to možné, 
zajistí, aby se rozlišovaly osobní údaje 
založené na skutečnostech od osobních 
údajů založených na osobním hodnocení. 
Z tohoto důvodu příslušné orgány 
přezkoumají kvalitu osobních údajů před 
jejich předáním nebo zpřístupněním. Při 
každém předání údajů se k nim pokud 
možno doplní dostupné informace, čímž 
bude mít přijímající členský stát možnost 
zhodnotit stupeň jejich správnosti, 
úplnosti, aktuálnosti a spolehlivosti. 
Osobní údaje se nepředávají, pokud o ně 
příslušné orgány nepožádají, zejména 
pokud jde o údaje, jež pochází od 
soukromých subjektů.
3. Pokud se zjistí, že byly předány 
nesprávné údaje či že byly předány 
nezákonným způsobem, musí o tom být 
příjemce bezprodleně informován, 
zejména pokud se jedná o údaje, které 
pochází od soukromých subjektů. 
Příjemce je povinen tyto údaje neprodleně 
opravit v souladu s čl. 15 odst. 1 nebo 
vymazat v souladu s článkem 16.
4. Osobní údaje, které shromáždily 
soukromé subjekty, mohou příslušné 
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orgány zpracovávat, pokud budou 
dodržena ustanovení čl. 4 písm. a), c), d), 
e) a f).

Or. en

Odůvodnění

Povinnost rozlišovat kategorie údajů podle stupně spolehlivosti a přesnosti by měla platit bez 
výjimky. Má to zásadní význam pro sdílení informací mezi donucovacími orgány – je možné, 
že informace budou užívány daleko od zdroje, a je tedy důležité uvést stupeň spolehlivosti, aby 
nedocházelo k situacím, kdy se přijímají opatření na základě chybného pochopení 
spolehlivosti dané informace. Viz stanovisko evropského inspektora ochrany údajů, body 
355-358.

Pozměňovací návrh 150
Eva Lichtenberger
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Článek 7 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví, že zpracování 
osobních údajů je zákonné, pouze pokud je 
nutné:

Členské státy stanoví, že zpracování 
osobních údajů je zákonné, pouze pokud je 
nutné pro splnění úkolu prováděného 
příslušným orgánem na základě právních 
předpisů pro účely stanovené v čl. 1 odst. 
1, a pokud nejsou údaje dále 
zpracovávány způsobem, který není 
v souladu s těmito účely.

(a) pro splnění úkolu prováděného 
příslušným orgánem na základě právních 
předpisů pro účely stanovené v čl. 1 odst. 
1 nebo
(b) pro splnění právní povinnosti, které 
podléhá správce, nebo
(c) pro ochranu životních zájmů subjektu 
údajů nebo jiné osoby nebo
(d) pro zabránění bezprostřednímu a 
vážnému ohrožení veřejné bezpečnosti.

Or. en
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Odůvodnění

In the logic of the Directive, grounds for lawfulness (b) to (d) in this Article should be 
exceptions, contained in a self-standing provision (the new Article 7a). The reason is that 
points (b) to (d) can also refer to situations in which data are processed for incompatible 
purposes, while this Article lays out the conditions for lawfulness of the initial processing. 
The proposed wording with its reference to incompatibility of purposes is based on Article 4 
point (b) of this Directive and the equivalent provision in the proposed General Data 
Protection Regulation (Articles 5 and 7), while the notion of compatibility is further explained 
in our proposed recital 20a. See also pts. 330 to 339 of the EDPS opinion.

Pozměňovací návrh 151
Françoise Castex

Návrh směrnice
Článek 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Členské státy stanoví, že zpracování 
osobních údajů je zákonné, pouze pokud je 
nutné:

Členské státy stanoví, že zpracování 
osobních údajů je zákonné, pouze pokud je 
nutné pro splnění úkolu prováděného 
příslušným orgánem na základě právních 
předpisů pro účely stanovené v čl. 1 odst. 
1, a pokud nejsou údaje dále 
zpracovávány způsobem, který není 
v souladu s těmito účely.

(a) pro splnění úkolu prováděného 
příslušným orgánem na základě právních 
předpisů pro účely stanovené v čl. 1 odst. 
1 nebo
(b) pro splnění právní povinnosti, které 
podléhá správce, nebo
(c) pro ochranu životních zájmů subjektu 
údajů nebo jiné osoby nebo
(d) pro zabránění bezprostřednímu a 
vážnému ohrožení veřejné bezpečnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Eva Lichtenberger
za skupinu Verts/ALE
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Návrh směrnice
Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7a
Zákonnost dalšího zpracování

1. Další zpracování osobních údajů je 
zákonné, pouze pokud je opravdu 
nezbytné a pokud je provedeno v souladu 
se zásadami vymezenými v tomto článku.
2. Příslušné orgány mohou osobní údaje 
shromažďovat v rámci plnění svých úkolů 
pro přesně stanovené, jednoznačné a 
zákonné účely. Zákonným účelům slouží 
shromažďování údajů
(a) pro splnění úkolu prováděného 
příslušným orgánem na základě právních 
předpisů pro účely stanovené v čl. 1 odst. 
1; nebo
(b) pro splnění právní povinnosti, které 
podléhá správce, nebo
(c) pro ochranu mimořádně důležitých 
zájmů subjektu údajů; nebo
(d) pro ochranu mimořádně důležitých 
zájmů jiné osoby, pokud zjevně nepřeváží 
oprávněný zájem subjektu údajů na 
neprovedení zpracování;
(e) pro zabránění bezprostřednímu a 
vážnému ohrožení veřejné bezpečnosti.
3. Zpracování osobní údajů musí 
odpovídat účelům, pro něž byly tyto údaje 
shromážděny. Další zpracování k jinému 
účelu je přípustné, pouze pokud:
(a) slouží zákonným účelům (odstavec 2);
(b) je pro tento jiný účel nezbytné;
(c) není neslučitelné s účely, pro něž byly 
údaje shromážděny.
4. Odchylně od odstavce 3 mohou být 
osobní údaje dále zpracovávány pro 
historické, statistické nebo vědecké účely, 
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pokud členské státy stanoví vhodné 
záruky.

Or. en

Odůvodnění

Jak vyplývá ze smyslu směrnice, článek 7 by se měl zabývat pouze základním vymezením 
zákonnosti pro prvotní účel zpracování. Písmena b) až d) v návrhu Komise by pak měla tvořit 
samostatné ustanovení, tj. tento nově navržený článek 7a. Rozsah působnosti je přiblížen 
v bodě odůvodnění 20a.

Pozměňovací návrh 153
Françoise Castex

Návrh směrnice
Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7a
Další zpracování údajů pro neslučitelné 

účely
1. Členské státy mohou přijímat zákonná 
opatření upravující další zpracování pro 
neslučitelné účely, pokud je takové 
zpracování opravdu nezbytné:
(a) pro splnění právní povinnosti, které 
podléhá správce, nebo
(b) pro ochranu mimořádně důležitých 
zájmů subjektu údajů nebo jiné osoby; 
nebo
(c) pro zabránění bezprostřednímu a 
vážnému ohrožení veřejné bezpečnosti.
2. Zákonná opatření podle odst. 1 stanoví:
(a) individuální posouzení s přihlédnutím 
ke všem okolnostem, které jsou pro daný 
případ podstatné; a
(b) přiměřené záruky pro práva subjektu 
údajů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 154
Eva Lichtenberger
za skupinu Verts/ALE
Evelyn Regner

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pokud je zpracování povoleno právním 
předpisem, který stanoví vhodné záruky; 
nebo

a) pokud je zpracování zvlášť povoleno 
právním předpisem, který stanoví vhodné 
záruky pro základní práva a oprávněné 
zájmy subjektu údajů; or

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Françoise Castex

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Automatizované zpracovávání osobních 
údajů za účelem vyhodnocení určitých 
osobnostních rysů subjektu údajů se nesmí 
opírat pouze o zvláštní kategorie osobních 
údajů uvedené v článku 8.

2. Automatizované zpracovávání osobních 
údajů za účelem vyhodnocení určitých 
osobnostních rysů subjektu údajů nesmí 
zahrnovat či vytvářet zvláštní kategorie 
osobních údajů uvedené v článku 8.

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Eva Lichtenberger
za skupinu Verts/ALE
Evelyn Regner

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Automatizované zpracovávání osobních 
údajů za účelem vyhodnocení určitých 
osobnostních rysů subjektu údajů se nesmí 
opírat pouze o zvláštní kategorie osobních 
údajů uvedené v článku 8.

2. Automatizované zpracovávání osobních 
údajů za účelem vyhodnocení určitých 
osobnostních rysů subjektu údajů nesmí 
zahrnovat či vytvářet zvláštní kategorie 
osobních údajů uvedené v článku 8.

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Françoise Castex

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Jsou zakázány všechny případy 
profilování, které (ať již záměrně, či 
nikoli) má za důsledek diskriminaci 
jednotlivců na základě rasy či etnického 
původu, politických názorů, 
náboženského vyznání nebo přesvědčení, 
členství v odborových organizacích či 
sexuální orientace nebo které (ať již 
záměrně, či nikoli) vede k opatřením, 
která mají takovýto důsledek.

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Eva Lichtenberger
za skupinu Verts/ALE
Evelyn Regner

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Jsou zakázány všechny případy 
profilování, které (ať již záměrně, či 
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nikoli) má za důsledek diskriminaci 
jednotlivců na základě rasy či etnického 
původu, politických názorů, 
náboženského vyznání nebo přesvědčení, 
členství v odborových organizacích či 
sexuální orientace nebo které (ať již 
záměrně, či nikoli) vede k opatřením, 
která mají takovýto důsledek.

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. Further, there is a serious 
risk of unreliable and (in effect) discriminatory profiles being widely used, in matters of real 
importance to individuals and groups. Data subjects must be protected against 
discrimination. In relation to this, the use of sensitive data in generating profiles should also 
be restricted.

Pozměňovací návrh 159
Françoise Castex

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) pokud správce zpracovává osobní 
údaje podle čl. 9 odst. 1, informace o 
existenci zpracování pro účely některého 
z opatření uvedených v čl. 9 odst. 1 a 
zamýšlené dopady takového zpracování na 
subjekt údajů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 160
Françoise Castex

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1 – písm. f b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fb) zvláštní bezpečnostní opatření přijatá 
na ochranu osobních údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Eva Lichtenberger
za skupinu Verts/ALE
Evelyn Regner

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) pokud správce zpracovává osobní 
údaje podle čl. 9 odst. 1, informace o 
existenci zpracování pro účely některého 
z opatření uvedených v čl. 9 odst. 1 a 
zamýšlené dopady takového zpracování na 
subjekt údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Eva Lichtenberger
za skupinu Verts/ALE
Evelyn Regner

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1 – písm. f b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fb) zvláštní bezpečnostní opatření přijatá 
na ochranu osobních údajů;
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Or. en

Pozměňovací návrh 163
Françoise Castex

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pokud se osobní údaje nezískávají od 
subjektu údajů, správce kromě informací 
uvedených v odstavci 1 poskytne subjektu 
údajů informace o původu těchto údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Eva Lichtenberger
za skupinu Verts/ALE
Evelyn Regner

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pokud se osobní údaje nezískávají od 
subjektu údajů, správce kromě informací 
uvedených v odstavci 1 poskytne subjektu 
údajů informace o původu těchto údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Françoise Castex

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 4 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy mohou přijmout 
legislativní opatření, aby poskytnutí těchto 
informací subjektům údajů přiměřeně 
opozdily, omezily či od něho upustily, 
jestliže je v demokratické společnosti 
částečné nebo úplné omezení 
s přihlédnutím k oprávněným zájmům 
dotčené osoby nutným a úměrným 
opatřením:

4. Členské státy mohou přijmout 
legislativní opatření, aby poskytnutí těchto 
informací subjektům údajů přiměřeně 
opozdily či omezily, jestliže je 
v demokratické společnosti částečné nebo 
úplné omezení s přihlédnutím 
k oprávněným zájmům dotčené osoby 
nutným a úměrným opatřením, jež se 
zakládají na konkrétním a individuálním 
přezkoumání všech jednotlivých případů:

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Eva Lichtenberger
za skupinu Verts/ALE
Evelyn Regner

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy mohou přijmout 
legislativní opatření, aby poskytnutí těchto 
informací subjektům údajů přiměřeně 
opozdily, omezily či od něho upustily, 
jestliže je v demokratické společnosti 
částečné nebo úplné omezení 
s přihlédnutím k oprávněným zájmům 
dotčené osoby nutným a úměrným 
opatřením:

4. Členské státy mohou přijmout 
legislativní opatření, aby poskytnutí těchto 
informací subjektům údajů přiměřeně 
opozdily či omezily, jestliže je 
v demokratické společnosti částečné nebo 
úplné omezení s přihlédnutím 
k oprávněným zájmům dotčené osoby 
nutným a úměrným opatřením, jež se 
zakládají na konkrétním a individuálním 
přezkoumání všech jednotlivých případů:

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Eva Lichtenberger
za skupinu Verts/ALE
Evelyn Regner
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Návrh směrnice
Článek 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 11a
Informování subjektů údajů

1. Členské státy zajistí, aby správce 
subjekt údajů informoval o 
shromažďování nebo zpracovávání 
osobních údajů.
2. Členské státy zajistí, aby správce přijal 
všechna odpovídající opatření a subjektu 
údajů poskytl alespoň následující 
informace:
(a) totožnost a kontaktní údaje správce a 
inspektora ochrany údajů;
(b) účely zpracování, pro které jsou osobní 
údaje určeny;
(c) dobu, po kterou se budou osobní údaje 
uchovávat;
(d) informace o tom, zda má subjekt údajů 
právo požadovat od správce přístup ke 
svým osobním údajům a zda má právo na 
jejich opravu, výmaz nebo omezené 
zpracování;
(e) informace o právu vznést stížnost 
k orgánu dozoru uvedenému v článku 39 
a jeho kontaktní údaje;
(f) informace o příjemcích nebo 
kategoriích příjemců daných osobních 
údajů včetně příjemců v třetích zemích 
nebo mezinárodních organizacích;
(g) jakékoli další informace, pokud jsou 
potřebné k tomu, aby se zaručilo korektní 
zpracování vzhledem k subjektu údajů, a 
to s ohledem na zvláštní okolnosti, za 
kterých se dané osobní údaje 
zpracovávají.
3. Pokud se osobní údaje získávají od 
subjektu údajů, správce kromě informací 
uvedených v odstavci 1 poskytne subjektu 
údajů rovněž informace o tom, zda je 
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poskytnutí osobních údajů povinné nebo 
dobrovolné, jakož i o možných důsledcích 
neposkytnutí těchto údajů.
4. Správce poskytne informace uvedené 
v odstavci 1:
(a) v době, kdy se osobní údaje získávají 
od subjektu údajů, nebo
(b) jestliže se osobní údaje nezískávají od 
subjektu údajů, v době záznamu nebo 
v rozumné lhůtě po jejich získání 
s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem, 
za nichž se údaje zpracovávají.
5. Členské státy mohou přijmout 
legislativní opatření, aby poskytnutí těchto 
informací subjektům údajů přiměřeně 
opozdily, omezily či od něho upustily, 
jestliže je v demokratické společnosti 
částečné nebo úplné omezení 
s přihlédnutím k oprávněným zájmům 
dotčené osoby nutným a úměrným 
opatřením:
(a) aby se zabránilo maření úředních 
nebo právních šetření, vyšetřování nebo 
postupů;
(b) aby se zabránilo ovlivňování prevence, 
odhalování, vyšetřování a stíhání 
trestných činů nebo výkonu trestů;
(c) pro ochranu veřejné bezpečnosti;
(d) pro ochranu bezpečnosti státu;
(e) pro ochranu práv a svobod ostatních.
6. Pokud byly osobní údaje předány nebo 
zpřístupněny mezi členskými státy, může 
každý členský stát v souladu 
s ustanoveními svých vnitrostátních 
právních předpisů uvedených v odstavci 1 
požádat, aby jiný členský stát subjekt 
údajů neinformoval. V takovém případě 
členský stát, kterému byly předány či 
zprostředkovány údaje, neinformuje 
subjekt údajů bez předchozího souhlasu 
příslušného členského státu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 168
Rebecca Taylor

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 – písm. a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) veškeré osobní údaje, které jsou 
předmětem zpracování, a všechny 
dostupné informace o jejich původu

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Rebecca Taylor

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) informace o osobních údajích, které 
jsou předmětem zpracování, a veškeré 
dostupné informace o jejich původu.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Vztahuje se k hlavnímu právu subjektu údajů na přístup, a proto by měl stát na prvním místě 
výčtu.

Pozměňovací návrh 170
Françoise Castex

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou přijmout 
legislativní opatření, aby přístup subjektů 

1. Členské státy mohou přijmout 
legislativní opatření, aby přístup subjektů 



AM\925747CS.doc 27/49 PE504.239v01-00

CS

údajů k informacím úplně nebo částečně 
omezily, jestliže je v demokratické 
společnosti takové částečné nebo úplné 
omezení s přihlédnutím k oprávněným 
zájmům dotčené osoby nutným a úměrným 
opatřením:

údajů k informacím v jednotlivých 
případech úplně nebo částečně 
v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu
omezily, jestliže je v demokratické 
společnosti takové částečné nebo úplné 
omezení s přihlédnutím k oprávněným 
zájmům dotčené osoby nutným a úměrným 
opatřením, jež se zakládají na konkrétním 
a individuálním přezkoumání všech 
jednotlivých případů:

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Eva Lichtenberger
za skupinu Verts/ALE
Evelyn Regner

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou přijmout 
legislativní opatření, aby přístup subjektů 
údajů k informacím úplně nebo částečně 
omezily, jestliže je v demokratické 
společnosti takové částečné nebo úplné 
omezení s přihlédnutím k oprávněným 
zájmům dotčené osoby nutným a úměrným 
opatřením:

1. Členské státy mohou přijmout 
legislativní opatření, aby přístup subjektů 
údajů k informacím v jednotlivých 
případech úplně nebo částečně 
v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu
omezily, jestliže je v demokratické 
společnosti takové částečné nebo úplné 
omezení přihlédnutím k oprávněným 
zájmům dotčené osoby nutným a úměrným 
opatřením, jež se zakládají na konkrétním 
a individuálním přezkoumání všech 
jednotlivých případů:

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Françoise Castex

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Legislativní opatření uvedená 
v odstavci 1 musí být v souladu s Listinou 
základních práv Evropské unie a 
s Úmluvou o ochraně lidských práv a 
základních svobod a v souladu 
s judikaturou Soudního dvora Evropské 
unie a Evropského soudu pro lidská 
práva.

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Eva Lichtenberger
za skupinu Verts/ALE
Evelyn Regner

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Legislativní opatření uvedená 
v odstavci 1 musí být v souladu s Listinou 
základních práv Evropské unie a 
s Úmluvou o ochraně lidských práv a 
základních svobod a v souladu 
s judikaturou Soudního dvora Evropské 
unie a Evropského soudu pro lidská 
práva.

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Rebecca Taylor

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě výkonu práva podle odstavce 3. V případě výkonu práva podle odstavce 
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1 orgán dozoru informuje subjekty údajů 
přinejmenším o tom, že došlo k veškerým 
ověřením z jeho strany, a o výsledku, co se 
týče zákonnosti předmětného zpracování.

1 orgán dozoru informuje subjekty údajů 
přinejmenším o tom, že došlo k veškerým 
ověřením z jeho strany, a o výsledku, co se 
týče zákonnosti předmětného zpracování.

Členské státy stanoví, zda subjekt údajů 
může tato práva uplatnit přímo u správce 
nebo prostřednictvím příslušného orgánu 
dozoru.

Or. en

Odůvodnění

Tímto se s využitím znění rámcového rozhodnutí z roku 2008 stanoví systém nepřímých 
žádostí subjektu údajů o přístup.

Pozměňovací návrh 175
Eva Lichtenberger
za skupinu Verts/ALE
Evelyn Regner

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Správce osobní údaje namísto jejich
vymazání označí:

3. Správce namísto vymazání osobních 
údajů omezí jejich zpracování:

Or. en

Pozměňovací návrh 176
Françoise Castex

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. S výjimkou uchovávání mohou být 
osobní údaje uvedené v odstavci 3 
zpracovávány pouze v nezbytných 
případech za účelem důkazu či ochrany 
mimořádně důležitých zájmů subjektu 
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údajů či jiné osoby.

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Eva Lichtenberger
za skupinu Verts/ALE
Evelyn Regner

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. S výjimkou uchovávání mohou být 
osobní údaje uvedené v odstavci 3 
zpracovávány pouze v nezbytných 
případech za účelem důkazu či ochrany 
mimořádně důležitých zájmů subjektu 
údajů či jiné osoby.

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Eva Lichtenberger
za skupinu Verts/ALE
Evelyn Regner

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Pokud je zpracování osobních údajů 
omezeno ve smyslu odstavce 3, správce 
informuje subjekt údajů před zrušením 
omezení.

Or. en

Pozměňovací návrh 179
Eva Lichtenberger
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za skupinu Verts/ALE
Evelyn Regner

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy stanoví, že správce 
písemně informuje subjekt údajů o 
jakémkoli zamítnutí výmazu nebo 
označení, o důvodech daného zamítnutí a o 
možnostech podat stížnost orgánu dozoru a 
uplatnit soudní opravný prostředek.

4. Členské státy stanoví, že správce 
písemně informuje subjekt údajů o 
jakémkoli zamítnutí výmazu nebo 
omezení, o důvodech daného zamítnutí a o 
možnostech podat stížnost orgánu dozoru a 
uplatnit soudní opravný prostředek.

Or. en

Pozměňovací návrh 180
Françoise Castex

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy stanoví, že správce 
písemně informuje subjekt údajů o 
jakémkoli zamítnutí výmazu nebo 
označení, o důvodech daného zamítnutí a 
o možnostech podat stížnost orgánu 
dozoru a uplatnit soudní opravný 
prostředek.

4. Pokud je zpracování osobních údajů 
omezeno ve smyslu odstavce 3, správce 
informuje subjekt údajů před zrušením 
omezení.

Or. en

Pozměňovací návrh 181
Françoise Castex

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy stanoví, že správce 
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písemně informuje subjekt údajů o 
jakémkoli zamítnutí výmazu nebo 
omezení, o důvodech daného zamítnutí a 
o možnostech podat stížnost orgánu 
dozoru a uplatnit soudní opravný 
prostředek.

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Françoise Castex

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Správce zavede mechanismy, kterými 
zajistí, že standardně se budou zpracovávat 
pouze ty osobní údaje, jež jsou pro účely 
daného zpracování nutné.

2. Správce přijme mechanismy, aby 
zajistil, že standardně se budou 
zpracovávat pouze ty osobní údaje, jež jsou 
pro účely daného zpracování nutné, a že 
zejména jejich shromažďování či 
uchovávání nepřesáhne minimum, jež je 
pro tyto účely nezbytné, a to jak ohledně 
množství údajů, tak i doby jejich 
uchovávání. To bude zajištěno pomocí 
vhodných technických či organizačních 
opatření. Tyto mechanismy konkrétně 
zaručí, že osobní údaje nebudou 
standardně zpřístupňovány neomezenému 
počtu osob.

Or. en

Pozměňovací návrh 183
Piotr Borys

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Správce zavede mechanismy, kterými 
zajistí, že standardně se budou zpracovávat 

2. Správce zavede mechanismy, kterými 
zajistí, že standardně se budou zpracovávat 
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pouze ty osobní údaje, jež jsou pro účely 
daného zpracování nutné.

pouze ty osobní údaje, jež jsou pro účely 
daného zpracování nutné, a že zejména 
jejich shromažďování či uchovávání 
nepřesáhne minimum, jež je pro tyto účely 
nezbytné, a to jak ohledně množství údajů, 
tak i doby jejich uchovávání. To bude 
zajištěno pomocí vhodných technických či 
organizačních opatření. Tyto mechanismy 
konkrétně zaručí, že osobní údaje 
nebudou standardně zpřístupňovány 
neomezenému počtu osob.

Or. en

Pozměňovací návrh 184
Eva Lichtenberger
za skupinu Verts/ALE
Evelyn Regner

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Správce zavede mechanismy, kterými 
zajistí, že standardně se budou zpracovávat 
pouze ty osobní údaje, jež jsou pro účely 
daného zpracování nutné.

2. Správce zavede mechanismy, kterými 
zajistí, že standardně se budou zpracovávat 
pouze ty osobní údaje, jež jsou pro účely 
daného zpracování nutné, a že zejména 
jejich shromažďování či uchovávání 
nepřesáhne minimum, jež je pro tyto účely 
nezbytné, a to jak ohledně množství údajů, 
tak i doby jejich uchovávání. Tyto 
mechanismy konkrétně zaručí, že osobní 
údaje nebudou standardně 
zpřístupňovány neomezenému počtu osob.

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Eva Lichtenberger
za skupinu Verts/ALE
Evelyn Regner
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Návrh směrnice
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy stanoví, že každý správce 
a zpracovatel vede dokumentaci o všech 
systémech a postupech zpracování, za které 
nese odpovědnost.

1. Všechny příslušné orgány vedou 
podrobnou dokumentaci o všech 
systémech a postupech zpracování, za které 
nesou odpovědnost. 

1a. Předání osobních údajů musí být pro 
účely ověření zákonnosti zpracování 
údajů, vlastní kontroly a zajištění řádné 
neporušenosti a řádného zabezpečení 
údajů zaprotokolováno nebo 
zdokumentováno.
1b. Příslušné protokoly či dokumentace se 
na požádání předají orgánu dozoru. 
Orgán dozoru použije tyto informace 
pouze pro kontrolu zákonnosti zpracování 
údajů a pro zajištění neporušenosti a 
zabezpečení údajů.

Or. en

Odůvodnění

Vychází z článku 10 rámcového rozhodnutí č. 2008/977/SVV. Tento pozměňovací ruší 
odpovědnost na úrovni členských států a dotýká se pouze přeshraničního předávání údajů. 
Tím se maří účel této směrnice, která se tak vzdaluje nařízení a celému tzv. sjednocujícímu 
balíčku. Výše uvedený pozměňovací návrh zajišťuje alespoň některá ustanovení na úrovni 
členských států, i když by bylo vhodné změnit původní znění tak, aby bylo v souladu 
s nařízením.

Pozměňovací návrh 186
Eva Lichtenberger
za skupinu Verts/ALE
Evelyn Regner

Návrh směrnice
Čl. 23 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) informace o předávání údajů do třetích 
zemí nebo mezinárodním organizacím, 

d) informace o předávání údajů do třetích 
zemí nebo mezinárodním organizacím, 
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včetně informací, jež danou třetí zemi či 
mezinárodní organizaci identifikují.

včetně informací, jež danou třetí zemi či 
mezinárodní organizaci identifikují, a 
právní základ pro předávání těchto údajů, 
včetně věcných vysvětlení v případech 
uvedených v článcích 35 nebo 36 této 
směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Rebecca Taylor

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy stanoví, že 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, 
správce poskytne orgánu dozoru 
odůvodnění, bude-li o ně požádán.

1. Členské státy stanoví, že dojde-li 
k narušení bezpečnosti osobních údajů, 
správce jej ohlásí orgánu dozoru, a to bez 
zbytečného odkladu poté, co toto narušení 
zjistil. Pro nejzávažnější případy narušení 
bezpečnosti osobních údajů stanoví 
členské státy správci povinnost ohlásit toto 
narušení orgánu dozoru nejpozději do 24 
hodin od chvíle, kdy jej zjistil.

Or. en

Odůvodnění

Požadavek, aby správci údajů ohlásili všechny případy narušení bezpečnosti osobních údajů 
nejpozději do 24 hodin od chvíle, kdy toto zjistili, a aby poskytli odůvodnění, je nadměrně 
byrokratický.

Pozměňovací návrh 188
Eva Lichtenberger
za skupinu Verts/ALE
Evelyn Regner

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 4 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Orgán dozoru vede veřejný rejstřík 
typů ohlášených případů narušení 
bezpečnosti údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Eva Lichtenberger
za skupinu Verts/ALE
Evelyn Regner

Návrh směrnice
Čl. 33 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Členské státy stanoví, že k předání 
zpracovávaných nebo ke zpracování 
zamýšlených osobních údajů do třetí země
nebo mezinárodní organizaci ze strany 
příslušných orgánů, včetně dalšího 
předávání osobních údajů do jiné třetí 
země nebo mezinárodní organizaci, může 
dojít pouze:

Členské státy stanoví, že k předání 
zpracovávaných nebo ke zpracování 
zamýšlených osobních údajů příslušnému 
veřejnému orgánu ve třetí zemi nebo 
mezinárodní organizaci ze strany 
příslušných orgánů, včetně dalšího 
předávání osobních údajů jinému 
příslušnému veřejnému orgánu ve třetí 
zemi nebo mezinárodní organizaci, může 
dojít pouze:

Or. en

Pozměňovací návrh 190
Eva Lichtenberger
za skupinu Verts/ALE
Evelyn Regner

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví, že k dalšímu 
předávání osobních údajů podle odstavce 
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1 tohoto článku může kromě podmínek 
uvedených v daném odstavci dojít pouze:
(a) pokud je toto další předání nutné ze 
stejných zvláštních důvodů, jako původní 
předání a
(b) pokud příslušný orgán, který provedl 
původní předání, další předání povolí.

Or. en

Odůvodnění

K předávání osobních údajů by měly být oprávněny pouze donucovací orgány, nikoli další 
příjemci ve třetích zemích. To navrhuje evropský inspektor ochrany údajů i pracovní skupina 
zřízená podle článku 29 a vyplývá to z bodu odůvodnění 45. Mělo by být dále uvedeno, že na 
další předávání osobních údajů by se měly vztahovat rozšířené podmínky, jak navrhuje 
pracovní skupina zřízená podle článku 29. Podrobněji je to vysvětleno v novém bodu 
odůvodnění 45a.

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

Návrh směrnice
Článek 33 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 33a
Předávání příjemcům, na něž se 

nevztahují prováděcí ustanovení k této 
směrnici

Členské státy stanoví, že k předání 
osobních údajů ze strany příslušných 
orgánů příjemcům, na něž se nevztahují 
prováděcí ustanovení této směrnice, může 
dojít pouze:
(a) pokud toto předání vyžadují 
vnitrostátní právní předpisy; tyto předpisy 
musejí být v souladu s Listinou 
základních práv Evropské unie a 
s Úmluvou o ochraně lidských práv a 
základních svobod a v souladu 
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s judikaturou Soudního dvora Evropské 
unie a Evropského soudu pro lidská 
práva; nebo
(b) pokud je toto předání nutné z důvodu 
ochrany velmi důležitých zájmů subjektu 
údajů nebo jiné osoby; nebo
(c) pokud se údaje předávají na žádost 
subjektu údajů.

Or. en

Odůvodnění

The Commission proposal does not contain specific guarantees for transfers of personal data 
to private parties and non-law-enforcement public authorities. Yet, according to Principle 5 
of Council of Europe Recommendation No R(87)15, such transfers should only be permissible 
under specific and strict conditions. While this Recommendation is not binding on Member 
States, implementing it is good practice. Also, there is absolutely no reason why EU rules in 
this area should fall behind the Council of Europe’s framework. To this end, this proposed 
new Article adds specific provisions on such transfers, taking inspiration from the above-
mentioned Council of Europe Recommendation. This change would also require a slight 
reorganisation of the chapters of the Directive. Chapter V should begin with this Article and 
should be titled “Chapter V – Transfer of personal data” with a “section 1 – Transfer to 
recipients in the Union not subject to the provisions implementing this Directive” containing 
this Article and a section two with the current title of the whole Chapter V.

Pozměňovací návrh 192
Françoise Castex

Návrh směrnice
Čl. 35 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jestliže Komise nepřijme žádné 
rozhodnutí podle článku 34, členské státy 
stanoví, že k předání osobních údajů 
příjemci v některé třetí zemi nebo 
mezinárodní organizaci může dojít:

1. Jestliže Komise nepřijme žádné 
rozhodnutí podle článku 34, členské státy 
stanoví, že k předání osobních údajů 
příslušnému veřejnému orgánu v některé 
třetí zemi nebo mezinárodní organizaci 
může dojít, pokud byly v právně závazném 
nástroji stanoveny vhodné záruky pro 
ochranu osobních údajů.

a) pokud byly v právně závazném nástroji 
stanoveny vhodné záruky pro ochranu 
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osobních údajů nebo
b) pokud správce či zpracovatel vyhodnotil 
veškeré okolnosti daného předání a dospěl 
k závěru, že pro ochranu osobních údajů 
existují vhodné záruky.

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Eva Lichtenberger
za skupinu Verts/ALE
Evelyn Regner

Návrh směrnice
Čl. 35 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jestliže Komise nepřijme žádné 
rozhodnutí podle článku 34, členské státy 
stanoví, že k předání osobních údajů 
příjemci v některé třetí zemi nebo 
mezinárodní organizaci může dojít:

1. Jestliže Komise nepřijme žádné 
rozhodnutí podle článku 34, členské státy 
stanoví, že k předání osobních údajů 
příslušnému veřejnému orgánu v některé 
třetí zemi nebo mezinárodní organizaci 
může dojít, pokud byly v právně závazném 
nástroji stanoveny vhodné záruky pro 
ochranu osobních údajů.

a) pokud byly v právně závazném nástroji 
stanoveny vhodné záruky pro ochranu 
osobních údajů nebo
b) pokud správce či zpracovatel vyhodnotil 
veškeré okolnosti daného předání a dospěl 
k závěru, že pro ochranu osobních údajů 
existují vhodné záruky.

Or. en

Pozměňovací návrh 194
Eva Lichtenberger
za skupinu Verts/ALE
Evelyn Regner

Návrh směrnice
Článek 35 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 35a
Předávání s vhodnými zárukami

Jestliže Komise nepřijme žádné 
rozhodnutí podle článku 34, může 
k předání osobních údajů příslušnému 
orgánu v některé třetí zemi nebo 
mezinárodní organizaci dojít:
(a) pokud byly v právně závazném nástroji 
stanoveny vhodné záruky pro ochranu 
osobních údajů
(b) pokud Evropská rada pro ochranu 
údajů vyhodnotila, že příslušný správce či 
zpracovatel splňují všechny zákonem 
stanovené požadavky a osvědčené postupy 
týkající se předání osobních údajů podle 
této směrnice, zejména ohledně osobních 
údajů, které původně shromáždily 
soukromé subjekty, a pokud došla 
k závěru, že pro ochranu osobních údajů 
existují vhodné záruky, nebo
(c) zvláštní předání osobních údajů se 
může uskutečnit v souladu s požadavky 
nezbytnosti a přiměřenosti, které stanoví 
jednotlivé členské státy ve svých 
vnitrostátních právních předpisech, na 
základě příslušných ustanovení práva 
Evropské unie nebo mezinárodního práva 
veřejného, zejména Evropské úmluvy o 
ochraně lidských práv a základních 
svobod, jak ji vykládá Evropský soud pro 
lidská práva.
Předání je třeba zdokumentovat a tato 
dokumentace se musí na požádání 
poskytnout orgánu dozoru.

Or. en

Odůvodnění

Při předávání osobních údajů do třetích zemí není možné vycházet ze sebehodnocení 
provedených správcem či zpracovatelem, který je zároveň příjemcem. Předávání musí být 
vždy založeno na právně závazných nástrojích. Viz též bod 415 stanoviska evropského 
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inspektora ochrany údajů.

Pozměňovací návrh 195
Eva Lichtenberger
za skupinu Verts/ALE
Evelyn Regner

Návrh směrnice
Článek 35 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 35b
Předávání osobních údajů pocházejících 

z jiných členských států
1. Členské státy stanoví, že k jakémukoli 
předání osobních údajů příslušným 
orgánem v případě, že byly tyto údaje 
předány či zpřístupněny příslušným 
orgánem jiného členského státu, včetně 
dalšího předání třetí zemi nebo 
mezinárodní organizaci, může dojít:
(a) pokud přijímající orgán ve třetí zemi 
nebo přijímající mezinárodní subjekt 
odpovídají za předcházení ohrožení, jejich 
vyšetřování, odhalování nebo stíhání nebo 
za výkon trestů;
(b) pokud členský stát, od něhož byly 
údaje získány, poskytl svůj souhlas 
s dalším předáním v souladu se svými 
vnitrostátními právními předpisy; a
(c) v případech uvedených v čl. 34 odst. 3 
písm. a) a čl. 35 písm. b) a c) také členský 
stát, který údaje předal, považuje 
v souladu se svým vnitrostátním právem 
záruky za ochranu předaných údajů za 
přiměřené.
2. Předávání bez předchozího souhlasu 
v souladu s odst. 1 písm. b) je přípustné, 
pouze pokud je předání údajů nezbytné 
pro zabránění bezprostřednímu a 
vážnému ohrožení veřejné bezpečnosti 
členského státu nebo třetího státu nebo 
podstatných zájmů členského státu 
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a předchozí souhlas nelze včas získat. 
Orgán odpovědný za vydávání souhlasu je 
o tom neprodleně informován.
3. Odchylně od odst. 1 písm. c) mohou být 
osobní údaje dále předávány pouze tehdy, 
pokud to stanoví vnitrostátní právo 
členského státu, který údaje dále předává, 
z důvodu:
(a) prokazatelných a oprávněných zájmů 
subjektu údajů nebo
(b) veřejného zájmu velkého významu.
4. Předávání soukromým subjektům je 
přípustné pouze za podmínek uvedených 
v odst. 1 článku 7 písm. b).

Or. en

Odůvodnění

Článek 35b odpovídá článku 13 rámcového rozhodnutí č. 2008/977/SVV, zavádí zvláštní 
pravidla pro nakládání s údaji z jiného členského státu a poskytuje jim zvláštní ochranu. Toto 
ustanovení slouží zároveň k ochraně členského státu, z něhož údaje pocházejí, a vytváří tak 
v rámci Unie důvěru, která je pro výměnu údajů nezbytná, že údaje nebudou dále v 
přijímajícím státě svévolně zpracovávány.

Pozměňovací návrh 196
Eva Lichtenberger
za skupinu Verts/ALE
Evelyn Regner

Návrh směrnice
Článek 36 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Členské státy stanoví, že odchylně od 
článků 34 a 35 může k předání osobních 
údajů do třetí země nebo mezinárodní 
organizaci dojít pouze za podmínky, že:

Členské státy stanoví, že odchylně od 
článků 34 a 35 může k předání osobních 
údajů příslušnému veřejnému orgánu ve
třetí zemi nebo mezinárodní organizaci 
dojít pouze za podmínky, že správce 
předem získal povolení podle odstavce 1a 
a že:

Or. en
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Pozměňovací návrh 197
Eva Lichtenberger
za skupinu Verts/ALE
Evelyn Regner

Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, že před předáním 
údajů na základě odstavce 1 získá správce 
povolení od orgánu dozoru, aby byl 
zajištěn soulad předání údajů 
s ustanoveními této směrnice a především 
aby se snížila rizika, jimž je vystaven 
subjekt údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 198
Eva Lichtenberger
za skupinu Verts/ALE
Evelyn Regner

Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, že pokud bude 
využita některá z výjimek uvedených 
v odstavci 1, správce:
(a) předá pouze takové osobní údaje, které 
jsou nezbytné pro splnění účelu, za jakým 
jsou předávány; a
(b) toto předání zdokumentuje, 
zaznamená den a čas předání, informace 
o přijímajícím orgánu, odůvodnění 
předání a druh předávaných údajů. Tyto 
záznamy se na požádání poskytnou 
orgánu dozoru.
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Or. en

Pozměňovací návrh 199
Eva Lichtenberger
za skupinu Verts/ALE
Evelyn Regner

Návrh směrnice
Článek 36 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 36a
Výjimky v případě zvláštních předávání 

údajů
1. Pokud Komise na základě čl. 34 odst. 5 
zjistí, že není zajištěna přiměřená úroveň 
ochrany, nebude provedeno předání 
osobních údajů dotčené třetí zemi, území, 
odvětví zpracovatelů v této třetí zemi nebo 
dotčené mezinárodní organizaci, jestliže 
také v konkrétním případě převáží 
oprávněné zájmy subjektu údajů na 
neprovedení předání nad zvláštním 
veřejným zájmem na zpracování daných 
údajů.
2. V rámci posuzování těchto proti sobě 
stojících zájmů je nutné zohlednit jako 
jeden z faktorů přiměřenost úrovně 
ochrany v daném případě. Při posuzování, 
zda je v konkrétním případě zajištěna 
přiměřená úroveň ochrany, se berou 
v úvahu okolnosti daného předání údajů 
zejména:
(a) povaha údajů, jež mají být předány,
(b) účel(y) jejich předání, a
(c) doba trvání plánovaného zpracovávání 
v třetí zemi, a
(d) možná další předání.
Členské státy mohou stanovit, že odchylně 
od článků 1 a 35 může k předání osobních 
údajů do třetí země nebo mezinárodní 
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organizaci dojít pouze za podmínky, že:
(a) předání je nezbytné pro ochranu 
mimořádně důležitých oprávněných zájmů 
subjektu údajů nebo jiné osoby, především 
pokud jde o jejich bezpečnost a dobré 
životní podmínky,
(b) předání je nutné k ochraně 
oprávněných zájmů subjektu údajů, 
jestliže tak stanoví právo členského státu, 
který osobní údaje předává, nebo
(c) předání se týká pouze zvláštního 
případu a je nutné pro účely prevence, 
vyšetřování, odhalování či stíhání 
trestných činů nebo výkonu trestů, nebo
(d) předání je v jednotlivých případech 
nutné pro uplatnění, výkon nebo 
obhajobu právních nároků v souvislosti 
s prevencí, vyšetřováním, odhalováním či 
stíháním určitých trestných činů nebo 
výkonu určitých trestů,
(e) předání se týká výhradně údajů, které 
jsou opravdu nutné pro dosažení účelu, za 
kterým se předávají, a
(f) všechny případy předání jsou plně 
zdokumentované, včetně zaznamenání 
dne a času předání, přijímajícího orgánu, 
odůvodnění předání a předávaných údajů. 
Tyto záznamy se na požádání poskytnou 
orgánu dozoru.
3. Úroveň ochrany může být v konkrétním 
případě přiměřená také zejména tehdy, 
pokud dotčená třetí země, území či odvětví 
zpracovávání v této třetí zemi nebo 
dotčená mezinárodní organizace zaručí 
v konkrétním případě přiměřenou 
ochranu předávaných údajů.

Or. en

Odůvodnění

Nové znění článku 36 navazuje na přístup článků 34 a 35. V přísně vymezených konkrétních 
případech musí být předávání údajů třetím zemím v zájmu ochrany nejvyšších hodnot, tedy 
života a zdraví, za přísných podmínek umožněno i přesto, že jejich úroveň ochrany 
bezpečnosti údajů se považuje za nedostatečnou. V těchto případech musí být také splněny 
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podmínky týkající se minimálního množství předávaných údajů a přiměřených záznamů o 
předání.

Pozměňovací návrh 200
Eva Lichtenberger
za skupinu Verts/ALE
Evelyn Regner

Návrh směrnice
Čl. 41 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Aby byla zajištěna naprostá politická nezávislost orgánů pro ochranu údajů, bylo by vhodné 
začlenit do směrnice explicitně zákaz jmenovat členy orgánu dozoru vládou. Jedinými 
politickými orgány oprávněnými jmenovat orgány dozoru pro ochranu údajů by měly být 
parlamenty členských států vzhledem ke své reprezentativní povaze. Orgány dozoru tak budou 
ještě více chráněny před politickým nátlakem a zamezí se tomu, že orgány výkonné moci 
budou sledovány těmi, které samy jmenovaly.

Pozměňovací návrh 201
Eva Lichtenberger
za skupinu Verts/ALE
Evelyn Regner

Návrh směrnice
Čl. 46 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví, že každý orgán 
dozoru má vyšetřovací pravomoci, jež ho 
opravňují k tomu, aby od správce nebo 
zpracovatele získal:
(a) přístup ke všem osobním údajům a ke 
všem informacím, které potřebuje 
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k výkonu svých povinností;
(b) přístup do všech jejich prostorů, včetně 
veškerého zařízení a prostředků pro 
zpracovávání údajů, existují-li dostatečné 
důvody k předpokladu, že v těchto 
prostorech dochází k činnosti, jež je 
v rozporu s touto směrnicí.
Pravomoc uvedená pod písmenem b) musí 
být vykonávána v souladu s právem Unie 
a právními předpisy členského státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 202
Eva Lichtenberger
za skupinu Verts/ALE
Evelyn Regner

Návrh směrnice
Čl. 46 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví, že každý orgán 
dozoru má pravomoc upozornit na 
porušení tohoto nařízení soudní orgány a 
účastnit se soudního řízení.

Or. en

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

Návrh směrnice
Článek 47

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Členské státy stanoví, že každý orgán 
dozoru vypracuje každý rok zprávu o své 
činnosti. Zpráva se dává k dispozici 

Členské státy stanoví, že každý orgán 
dozoru vypracuje každý rok zprávu o své 
činnosti. Zpráva se předkládá 
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Komisi a Evropské radě pro ochranu údajů. vnitrostátnímu parlamentu a dává se 
k dispozici Komisi, Evropské radě pro 
ochranu údajů a veřejnosti. Uvedou se v ní 
informace o tom, v jaké míře měly 
příslušné orgány v jejich jurisdikci přístup 
k údajům shromážděným soukromými 
subjekty pro vyšetřování nebo stíhání 
trestných činů.

Or. en

Odůvodnění

Není důvod k tomu, aby se pravidla ohledně zprávy o činnosti nějakým způsobem lišila od 
pravidel stanovených v obecném nařízení o ochraně údajů.

Pozměňovací návrh 204
Eva Lichtenberger
za skupinu Verts/ALE
Evelyn Regner

Návrh směrnice
Čl. 49 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Rebecca Taylor

Návrh směrnice
Čl. 54 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy stanoví, že kdokoli, kdo 
byl poškozen následkem protiprávního 

1. Členské státy stanoví, že kdokoli, kdo 
byl poškozen následkem protiprávního 
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zpracování nebo jednání neslučitelného 
s ustanoveními přijatými podle této 
směrnice, má právo být správcem nebo 
zpracovatelem odškodněn za způsobenou 
škodu.

zpracování nebo jednání neslučitelného 
s ustanoveními přijatými podle této 
směrnice, má právo být správcem nebo 
zpracovatelem odškodněn za způsobenou 
škodu v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy.

Or. en


