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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Návrh nařízení zachovává zásady, z nichž vychází směrnice 95/46/ES, a posiluje práva 
občanů, pokud jde o ochranu osobních údajů. Navrhovatelka oceňuje práci Evropské komise. 

V této souvislosti by navrhovatelka ráda uvedla následující postřehy: 

Navzdory výhradám některých stran by navrhovatelka ráda zachovala širší definici osobních 
údajů a zásadu výslovného souhlasu, který je podmínkou legálního zpracování údajů. Tyto 
dvě podmínky jsou nezbytné pro účinnou ochranu tohoto základního práva a pro důvěru 
našich občanů, zejména v digitálním prostředí.

Navrhovatelka by dále ráda posílila ochranu dětí rozšířením působnosti článku 8 ze služeb 
informační společnosti na prodej veškerého zboží a služeb. 

Dále navrhuje vypustit článek 18, který zavádí právo na přenositelnost údajů. Toto nové 
právo, jež návrh nařízení zavádí, nemá pro občany žádný přínos ve srovnání s právem na 
přístup k údajům stanoveným v článku 15 návrhu nařízení, který umožňuje dotčené osobě 
získat informace o zpracovávaných údajích. 

Navrhovatelka by ráda výslovně zavedla obecnou zásadu odpovědnosti správce. Návrh 
nařízení totiž posiluje povinnosti, které musí správci splnit, aby bylo možné účinně uplatňovat 
práva subjektu údajů. Je však třeba jít ještě dál a výslovně formulovat tuto obecnou zásadu 
odpovědnosti.

Je také třeba posílit právo „být v digitálním prostředí zapomenut“. Čl. 17 odst. 2 stanoví 
povinnost, aby správce odpovědný za zpracovávání údajů přijal veškerá rozumná opatření, 
pokud jde o údaje zpracovávané třetími stranami. Navrhovatelka se domnívá, že je vhodné 
formulovat povinnost správce informovat subjekt údajů o dalších krocích třetích stran 
v souvislosti s jeho žádostí. 

Ustanovení týkající se přenosu údajů třetím osobám nebo mezinárodním organizacím byla 
značně rozšířena a zpřesněna. Navrhovatelka by ráda zavedla systém vzájemného uznávání 
závazných podnikových pravidel, který již zavedla pracovní skupina zřízená podle článku 29. 
Orgán příslušný pro tyto záležitosti by měl být orgán místa hlavního sídla správce nebo 
zpracovatele. 

Pokud jde o pravomoci orgánu dozoru, vítá navrhovatelka přijetí zásady jediného kontaktního 
místa, kterým se zjednodušuje úkol hospodářských subjektů usazených ve více členských 
státech. Je však třeba mít na paměti, že občané se v zásadě obracejí na orgán svého členského 
státu původu a očekávají, že uvedený orgán učiní vše nezbytné pro dodržení jejich práv. 
Uplatňování zásady jediného kontaktního místa nesmí změnit ostatní orgány dozoru na pouhé 
„poštovní schránky“. Navrhovatelka považuje za vhodné vyjasnit, že vedoucí orgán je 
povinen spolupracovat s ostatními dotčenými orgány dozoru a s Evropskou komisí, a to 
v souladu s ustanoveními kapitoly 7 nařízení. 

Co se týče správních sankcí, navrhovatelka vítá, že návrh nařízení stanoví odpovídající 
částky. Orgány dozoru však musí mít široký manévrovací prostor při ukládání pokut. Ostatně 
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čl. 8 odst. 3 Listiny základních práv EU stanoví zásadu nezávislosti orgánů dozoru. Kontrolní 
mechanismus jednotnosti může přispět k tomu, aby se v celé EU uplatňovala při ukládání 
pokut jednotná politika. 

Návrh nařízení rovněž obsahuje značný počet aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů. 
Některé z těchto aktů jsou nezbytné, neboť doplňují nařízení o jiné než podstatné prvky, 
u jiných se navrhovatelka domnívá, že by měly být zcela vypuštěny. Tuto otázku může Výbor 
pro právní záležitosti projednat zvlášť. Podle čl. 37 odst. 1 jednacího řádu Evropského 
parlamentu patří do působnosti Výboru pro právní záležitosti ověřování právního základu 
u všech návrhů legislativních aktů a může se použitím aktů v přenesené pravomoci 
a prováděcích aktů zabývat buď z vlastního podnětu, nebo na žádost věcně příslušného 
výboru.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

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

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Toto nařízení by se nemělo uplatňovat 
na zpracování osobních údajů fyzickou 
osobou, které má výlučně osobní či domácí 
povahu, jako je korespondence a vedení 
adresářů, které se neprovádí za účelem 
zisku, a tedy bez jakékoli souvislosti 
s profesní nebo obchodní činností. 
Obdobně by se výjimka neměla vztahovat 
na správce nebo zpracovatele, kteří pro tyto 
osobní či domácí činnosti poskytují 
prostředky pro zpracování osobních údajů.

(15) Toto nařízení by se nemělo uplatňovat 
na zpracování osobních údajů fyzickou 
osobou, které má výlučně osobní či domácí 
povahu, jako je korespondence a vedení 
adresářů, které se neprovádí za účelem 
zisku, a tedy bez jakékoli souvislosti 
s profesní nebo obchodní činností a které 
nezahrnuje zpřístupnění těchto údajů 
neurčitému počtu osob. Obdobně by se 
výjimka neměla vztahovat na správce nebo 
zpracovatele, kteří pro tyto osobní či 
domácí činnosti poskytují prostředky pro 
zpracování osobních údajů.

Or. fr

Odůvodnění

Je třeba vyjasnit působnost této výjimky, zejména s ohledem na rozšiřování sociálních sítí, 
které umožňují sdílet informace se stovkami osob. Soudní dvůr EU (věc C-101/01 a C-73/07) 
považuje za kritérium uplatňování této výjimky zpřístupnění údajů „neurčitému počtu osob“. 
Evropský inspektor ochrany údajů je téhož názoru.
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Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(24) Při využívání on-line služeb mohou 
být uživateli přiřazeny elektronické 
identifikátory, jako jsou adresy 
internetového protokolu nebo 
identifikátory cookies, které používají jeho 
zařízení, aplikace, nástroje a protokoly. To 
může zanechávat stopy, které mohou být 
spolu s jedinečnými identifikátory 
a dalšími informacemi, které servery 
získávají, použity k vytvoření profilů 
jednotlivých osob a k jejich identifikaci. 
Z toho vyplývá, že by se mělo 
v jednotlivých případech přezkoumat
s ohledem na technický rozvoj, zda je 
nezbytné považovat identifikační čísla, 
lokalizační údaje, elektronické 
identifikátory nebo jiné specifické prvky 
jako takové za osobní údaje.

Or. fr

Odůvodnění

V souvislosti s rostoucí nabídkou on-line služeb a s dalším technickým vývojem je třeba 
zajistit vysokou úroveň ochrany osobních údajů občanů. Je zřejmě nezbytné posuzovat každý 
případ jednotlivě.

Pozměňovací návrh 3

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 

(25) Souhlas by měl být dán výslovně 
prostřednictvím vhodné metody
odpovídající povaze použitého média, jež 
umožňuje svobodný, konkrétní a vědomý 
projev vůle subjektu údajů formou 
prohlášení nebo jednoznačného potvrzení, 
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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.

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 4

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 nebo 
zpracovatele 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 provozovnou správce“ se rozumí 
místo v Unii, kde se rozhoduje o politice 
v oblasti ochrany osobních údajů
s přihlédnutím k dominantnímu vlivu 
uvedené provozovny na ostatní, zejména 
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v případě skupiny podniků, při provádění 
předpisů týkajících se ochrany osobních 
údajů nebo příslušných předpisů pro 
ochranu údajů. Hlavní provozovna 
správce nebo zpracovatele by měla být 
místem, kde se nachází jeho ústřední 
správa v Unii.

Or. fr

Odůvodnění

Jak vnitrostátní orgány dozoru, tak evropský inspektor ochrany údajů žádají, aby se definice 
hlavní provozovny upřesnila, zejména v případě skupiny podniků, které působí v několika 
členských státech. Tento pojem má zásadní význam pro stanovení příslušného orgánu.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(38) Oprávněné zájmy určité osoby 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 nebo třetí osoby, kterým jsou 
údaje sdělovány, měly 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.
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Or. fr

Odůvodnění

Navrhovatelka by ráda zachovala formulaci uvedenou ve směrnici 95/46/ES. Nařízení se totiž 
netýká pouze digitálního prostředí, ale i činností prováděných off-line. Pro financování své 
činnosti musí určitá odvětví, například vydávání novin, využívat vnější zdroje s cílem 
kontaktovat případné nové předplatitele. 

Pozměňovací návrh 6

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 kritériích umožňujících 
stanovit, jak dlouho budou údaje 
uchovávány pro jednotlivé účely, o svém 
právu na přístup, opravu nebo výmaz 
a právu podat stížnost. Pokud jsou údaje 
získávány od subjektu údajů, měl by 
subjekt údajů být rovněž informován, zda 
je povinen údaje poskytnout, 
a o důsledcích v případě, že tyto údaje 
neposkytne.

Or. fr

Odůvodnění

Není vždy možné přesně stanovit, jak dlouho budou osobní údaje uchovávány, zejména 
v případech, kdy se uchovávají pro různé účely.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 51

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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



PA\911497CS.doc 9/48 PE494.710v01-00

CS

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

právo snadno uplatňovat, aby se mohla 
přesvědčit o zákonnosti jejich zpracování. 
Každý subjekt údajů by proto měl mít 
právo vědět a dozvědět se zejména, za 
jakým účelem se údaje zpracovávají, jaká 
jsou kritéria umožňující stanovit, jak 
dlouho budou uchovávány pro jednotlivé 
účely, 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. fr

Odůvodnění

Není vždy možné přesně stanovit, jak dlouho budou osobní údaje uchovávány, zejména 
v případech, kdy se schovávají pro různé účely.

Pozměňovací návrh 8

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 

vypouští se



PE494.710v01-00 10/48 PA\911497CS.doc

CS

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.

Or. fr

Odůvodnění

Subjekty údajů mají právo na přístup, které stanoví článek 15 návrhu nařízení. Právo na 
přístup umožňuje každému subjektu údajů získat informace o tom, které osobní údaje se 
zpracovávají. Článek 18 umožňující subjektům údajů získat kopii jejich údajů již ochranu 
osobních údajů občanů nijak nezlepšuje a vytváří nejasnosti, pokud jde o přesný rozsah práva 
na přístup, které je nejdůležitějším právem.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 60

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Odůvodnění

Aby se posílila ochrana osobních údajů, je třeba výslovně zavést obecnou zásadu 
odpovědnosti správce.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 62

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(62) Pro ochranu práv a svobod subjektů 
údajů, jakož i z hlediska odpovědnosti 

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

správců a zpracovatele je třeba také 
s ohledem na sledování ze strany orgánů 
dozoru a jejich opatření jasně vymezit 
odpovědnosti podle tohoto nařízení, včetně 
případů, kdy správce určuje účely, 
podmínky a prostředky zpracování 
společně s jinými správci nebo kdy je 
zpracovávání prováděno jménem správce. 
V případě společné odpovědnosti a za 
podmínky, že zpracovatel jednal v souladu 
s právním aktem, který jej váže ke správci, 
může zpracovatel, který subjekt údajů 
odškodnil, požadovat od správce úhradu.

Or. fr

Odůvodnění

Zpracovatelem se rozumí ten, kdo jedná jménem správce. Pokud tedy zpracovatel důsledně 
splnil pokyny, které dostal, mělo by být zneužití osobních údajů přičítáno správci, nikoli 
zpracovateli, aniž by tím bylo dotčeno právo na odměnu subjektu údajů.

Pozměňovací návrh 11

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 dokumentační 
záznamy ze všech systémů a postupů 
zpracování, za které nese odpovědnost. 
Každý správce a zpracovatel by měl být 
povinen spolupracovat s orgánem dozoru 
a na jeho žádost mu zpřístupnit tyto 
záznamy, aby na jejich základě mohla být 
provedena kontrola zpracování.

Or. fr

Odůvodnění

Il convient de rapprocher la formulation de cette disposition à celle contenue dans la 
proposition de directive relative à la protection des personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de 
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prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière 
ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données. Comme indiqué 
par le CEPD dans son avis du 7 mars 2012, la proposition de la Commission qui consiste à 
conserver la documentation liée à tout traitement, ne contribue pas à la réalisation de 
l’objectif de la proposition de règlement qui est la réduction de la charge administrative 
générée par les règles de protection des données. 

Pozměňovací návrh 12

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 

(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 narušení bezpečnosti, které se významně 
dotýká subjektu údajů, toto narušení 
oznámit orgánu dozoru bez zbytečného 
odkladu. Jednotlivci, jejichž osobní údaje 
by mohly být narušením bezpečnosti 
nepříznivě a významně ovlivněny, by měli 
být bez prodlení vyrozuměni, aby mohli 
učinit nezbytná opatření. Narušení 
bezpečnosti by mělo být považováno za 
velmi 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 
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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.

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

Or. fr

Odůvodnění

V případě narušení bezpečnosti se musí správce údajů nejprve soustředit na provedení všech 
vhodných opatření, která mohou zabránit dalšímu narušení. Povinnost oznámit narušení 
příslušnému orgánu dozoru ve lhůtě 24 hodin spolu se sankcemi za nedodržení této povinnosti 
může mít opačný efekt. Jak ostatně uvedla pracovní skupina zřízená podle článku 29 ve svém 
stanovisku ze dne 23. března 2012, oznámení by se nemělo týkat drobných narušení, aby se 
zabránilo přetěžování orgánů dozoru.

Pozměňovací návrh 13

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 
povoleno pouze tehdy, pokud budou 
poskytnuty přiměřené záruky nebo podle 
výjimek uvedených v tomto nařízení. 

Or. fr

Odůvodnění

Navrhovatelka převzala doporučení evropského inspektora ochrany údajů, které vyjádřil ve 
svém stanovisku ze dne 7. března 2012 (bod 220).
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Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 85 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. fr

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 115

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(115) V případech, kdy příslušný orgán 
dozoru usazený v jiném členském státě 
v souvislosti se stížností nejedná nebo 
přijal nedostatečná opatření, může subjekt 
údajů požádat orgán dozoru v členském 
státě svého obvyklého pobytu, aby proti 
tomuto orgánu dozoru v tomto jiném 
členském státě zahájil u příslušného 
soudu řízení. Dožadovaný orgán dozoru 
může s výhradou soudního přezkumu 
rozhodnout, zda je vhodné této žádosti 
vyhovět či nikoli.

vypouští se

Or. fr
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Odůvodnění

Tato možnost nepřináší občanům nic navíc a může ohrozit hladkou spolupráci orgánů dozoru 
v rámci mechanismu jednotnosti.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 118

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(118) Veškeré škody, které mohou 
vzniknout osobám v důsledku 
protiprávního zpracování by měly být 
nahrazeny správcem nebo zpracovatelem, 
který může být zproštěn své odpovědnosti, 
pokud prokáže, že vznik škody mu nelze 
přičítat, zejména pokud prokáže chybu 
subjektu údajů nebo případ vyšší moci. 
V případě společné odpovědnosti a za 
podmínky, že zpracovatel jednal v souladu 
s právním aktem, který jej váže ke správci, 
může zpracovatel, který subjekt údajů 
odškodnil, požadovat od správce úhradu.

Or. fr

Odůvodnění

Návrh nařízení zavádí obecnou zásadu odpovědnosti správce (články 5f a 22), kterou je třeba 
zachovat a podrobně rozvést. Zpracovatelem se rozumí ten, kdo jedná jménem správce. Pokud 
by zpracovatel nejednal podle pokynů, které mu byly dány, stanoví čl. 26 odst. 4, že se 
považuje za správce.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 129

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(129) Aby byly splněny cíle tohoto 
nařízení, zejména chránit základní práva 
a svobody fyzických osob a především 
jejich právo na ochranu osobních údajů 
a zajistit volný pohyb osobních údajů 

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

v rámci Unie, měla by být na Komisi 
převedena pravomoc přijímat akty 
v souladu s článkem 290 Smlouvy 
o fungování Evropské unie. Akty 
v přenesené pravomoci by měly být 
přijímány především s ohledem na 
zákonnost zpracování, vymezování kritérií 
a podmínek v souvislosti se souhlasem 
dítěte, zpracování zvláštních kategorií 
údajů, 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, na zpracovatele, na kritéria 
a požadavky na dokumentaci, 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, 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 



PA\911497CS.doc 17/48 PE494.710v01-00

CS

a vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci by Komise měla zajistit, aby 
byly příslušné dokumenty předány 
současně, včas a vhodným způsobem 
Evropskému parlamentu a Radě.

Evropskému parlamentu a Radě.

Or. fr

Pozměňovací návrh 18

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 

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

parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze 
dne 16. února 2011, kterým se stanoví 
pravidla a obecné zásady způsobu, jakým 
členské státy kontrolují Komisi při výkonu 
prováděcích pravomocí. Komise v této 
souvislosti zváží zvláštní opatření, zejména 
pro správce, kteří jsou mikropodniky, 
malými a středními podniky.

Or. fr

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 131

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(131) Přezkumný postup by se měl použít 
při přijímání standardních formulářů 
v souvislosti se souhlasem 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, 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, při přijímání 
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 

(131) Přezkumný postup by se měl použít 
při přijímání standardních formulářů 
v souvislosti se souhlasem 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 dokumentaci, 
při přijímání 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, při sdělování údajů 
nedovoleném právem Unie, vzájemné 
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a mechanismů pro vydávání osvědčení, 
odpovídající úrovně ochrany poskytované 
třetí zemí nebo územím či odvětvím 
zpracovávání v třetí zemi nebo 
mezinárodní organizací, při sdělování 
údajů nedovoleném právem Unie, 
vzájemné pomoci, společných operací 
a rozhodnutích v rámci mechanismu 
jednotnosti, za předpokladu, že se jedná 
o akty s obecnou působností.

pomoci, společných operací a rozhodnutích 
v rámci mechanismu jednotnosti, za 
předpokladu, že se jedná o akty s obecnou 
působností.

Or. fr

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 139

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr
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Pozměňovací návrh 21

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

d) prováděné fyzickou osobou, které má 
výlučně osobní či domácí povahu a které se 
neprovádí za účelem zisku a pokud osobní 
údaje nejsou zpřístupňovány neurčitému 
počtu osob;

Or. fr

Odůvodnění

Je třeba vyjasnit působnost této výjimky, zejména s ohledem na rozšiřování sociálních sítí, 
které umožňují sdílet informace se stovkami osob. Soudní dvůr EU (věc C-101/01 a C-73/07) 
považuje za kritérium uplatňování této výjimky zpřístupnění údajů „neurčitému počtu osob“. 
Evropský inspektor ochrany údajů je téhož názoru.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 4 – bod 2a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) „údaje, které byly dostatečně 
anonymizovány“: údaje, ze kterých není 
možné, nebo pouze za vynaložení 
nepřiměřeného času, finančních 
a lidských prostředků získat informaci 
osobní povahy a spojit ji s identifikovanou 
nebo identifikovatelnou osobou;

Or. fr

Odůvodnění

Bod odůvodnění 23 návrhu nařízení uvádí, že zásady ochrany údajů se nevztahují na 
dostatečně anonymizované údaje. Navrhovatelka se domnívá, že pro větší právní jistotu je 
vhodné začlenit do textu definici tohoto pojmu. Jde o definici uvedenou v čl. 3 odst. 6 
federálního německého zákona o ochraně osobních údajů ze dne 23. května 2001.
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Pozměňovací návrh 23

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 místo jeho usazení v Unii, kde se 
rozhoduje o politice v oblasti ochrany 
osobních údajů s přihlédnutím 
k dominantnímu vlivu uvedené 
provozovny na ostatní, zejména v případě 
skupiny podniků, při provádění předpisů 
týkajících se ochrany osobních údajů 
nebo příslušných předpisů pro ochranu 
údajů; nejsou-li ohledně účelu, podmínek 
a prostředků zpracování osobních údajů 
přijímána rozhodnutí v Unii, je hlavní 
provozovnou místo, kde jsou prováděny 
hlavní činnosti spojené se zpracováním 
údajů, jež odpovídají činnostem sídla 
správce v Unii. V případě zpracovatele je 
„hlavní provozovnou“ místo, kde se 
nachází jeho ústřední správa v Unii;

Or. fr

Odůvodnění

Jak vnitrostátní orgány dozoru, tak evropský inspektor ochrany údajů žádají, aby se definice 
hlavní provozovny upřesnila, zejména v případě skupiny podniků, které působí v několika 
členských státech. Tento pojem má zásadní význam pro stanovení příslušného orgánu. 

Pozměňovací návrh 24

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 

f) zpracování je nezbytné pro uskutečnění 
oprávněných zájmů správce nebo třetí 
strany či třetích stran, kterým jsou údaje 
sdělovány, za podmínky, že tyto zájmy 
nepřevažují nad zájmem nebo základními 
právy a svobodami subjektu údajů 
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subjektem údajů dítě. To se netýká 
zpracování prováděného orgány veřejné 
moci při plnění jejich úkolů.

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

Or. fr

Odůvodnění

Navrhovatelka by ráda zachovala formulaci uvedenou ve směrnici 95/46/ES. Nařízení se totiž 
netýká pouze digitálního prostředí, ale i činností prováděných off-line. Pro financování své 
činnosti musí určitá odvětví, například vydávání novin, využívat vnější zdroje s cílem 
kontaktovat případné nové předplatitele.

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Návrh nařízení stanoví značný počet aktů v přenesené pravomoci, které nejsou odůvodněné. 
V této otázce existuje příslušná judikatura a otázka souhlasu se zpracováním osobních údajů
dětí se řídí článkem 8.

Pozměňovací návrh 26

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Pro stanovení podmínek pro vyjádření 
nebo schválení souhlasu osoby, která není 
způsobilá k právním úkonům, se použijí 
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právní předpisy členského státu, v němž 
má uvedená osoba bydliště. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 27

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 zboží nebo 
služeb 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.

Or. fr

Odůvodnění

Aby se zajistila vysoká úroveň ochrany osobních údajů dětí, je třeba rozšířit působnost 
článku 8 a neomezovat jeho platnost pouze na služby informační společnosti.

Pozměňovací návrh 28

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

Odůvodnění

Informace a oznámení o zpracování údajů musí být jasné a srozumitelné. Výraz 
„přizpůsobený subjektu údajů“ by mohl vyvolat právní nejistotu. Konkrétní povinnost je 
vhodné zavést pouze v případě dětí, které tvoří zvláštní kategorii.

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Není důvod toto ustanovení dále upřesňovat pomocí aktu v přenesené pravomoci. Řešit 
případné obtíže mohou nejlépe orgány dozoru členských států.

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise může stanovit standardní 
formuláře a určit standardní postupy pro 
oznamování uvedené v odstavci 2, včetně 
elektronického formátu. Komise přitom 
přijme vhodná opatření pro 
mikropodniky, malé a střední podniky. 
Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem podle čl. 87 
odst. 2.

vypouští se

Or. fr
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Odůvodnění

Řešit případné obtíže mohou nejlépe orgány dozoru členských států.

Pozměňovací návrh 31

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

c) kritéria umožňující určit dobu, po 
kterou se budou osobní údaje pro 
jednotlivé účely uchovávat;

Or. fr

Odůvodnění

Není vždy možné přesně stanovit, jak dlouho budou osobní údaje uchovávány, zejména 
v případech, kdy se uchovávají pro různé účely. 

Pozměňovací návrh 32

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) v případě potřeby uvést, že správce 
hodlá předat údaje do třetí země nebo 
mezinárodní organizaci a informaci 
o úrovni ochrany poskytované touto třetí 
zemí nebo mezinárodní organizací 
s odkazem na rozhodnutí Komise 
o přiměřenosti;

g) v případě potřeby uvést, že správce 
hodlá předat údaje do třetí země nebo 
mezinárodní organizaci a informaci o tom, 
zda existuje, či nikoli rozhodnutí Komise 
o přiměřené úrovni ochrany;

Or. fr

Odůvodnění

Informace o tom, zda existuje, či nikoli rozhodnutí Komise, zajišťuje dostatečnou 
informovanost subjektu údajů a jasněji stanoví povinnost správce.
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Pozměňovací návrh 33

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Odůvodnění

Je třeba vyjasnit rozsah tohoto ustanovení a upřesnit, že správci mohou zajistit větší 
transparentnost.

Pozměňovací návrh 34

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.

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. Správce 
přijme všechna rozumná opatření, aby si 
ověřil totožnost subjektu údajů, který žádá 
o přístup k údajům.

Or. fr

Odůvodnění

Zejména v případě, že žádost je zaslána v elektronické podobě, nesmí právo na přístup 
umožňovat zneužití. Správce si proto musí ověřit totožnost osoby požadující přístup k údajům, 
aby mohl prokázat, že jednal s náležitou péčí. 
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Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Správce uvedený v odstavci 1 
informuje subjekt údajů o dalším postupu 
třetí strany uvedené v odstavci 2 ohledně 
jeho žádosti.

Or. fr

Odůvodnění

Je třeba posílit práva subjektu údajů. Čl. 17 odst. 2 ukládá správci povinnost přijmout
veškerá rozumná opatření. Tuto povinnost musí doplňovat alespoň povinnost informovat 
o dalším postupu třetí strany, která zpracovává dotčené osobní údaje.

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Článek 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Právo na přenositelnost údajů vypouští se

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.
2. Pokud subjekt údajů poskytl osobní 
údaje a zpracování je založené na 
souhlasu nebo smlouvě, má subjekt údajů 
právo přenést tyto osobní údaje a jakékoli 
jiné informace jím poskytnuté 
a uchovávané v automatizovaném systému 
zpracování do jiného systému v běžně 
používaném elektronickém formátu, aniž 
by tomu správce, od něhož byly osobní 
údaje získány, bránil.
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3. Komise může určit elektronický formát 
uvedený v odstavci 1 a technické normy, 
metody a postupy pro přenos osobních 
údajů podle odstavce 2. Tyto prováděcí 
akty se přijímají v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 87 odst. 2.

Or. fr

Odůvodnění

Subjekty údajů mají právo na přístup, které stanoví článek 15 návrhu nařízení. Právo na 
přístup umožňuje každému subjektu údajů získat informace o tom, které osobní údaje se 
zpracovávají. Článek 18 umožňující subjektům údajů získat kopii jejich údajů již ochranu 
osobních údajů občanů nijak nezlepšuje a vytváří nejasnosti, pokud jde o přesný rozsah práva 
na přístup, které je nejdůležitějším právem.

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Každé legislativní opatření uvedené 
v odstavci 1 obsahuje konkrétní 
ustanovení, alespoň pokud jde o cíle, které 
má zpracování sledovat, a určení správce.

2. Každé legislativní opatření uvedené 
v odstavci 1 obsahuje konkrétní 
ustanovení, alespoň pokud jde o cíle, které 
má zpracování sledovat, účely zpracování 
a určení správce.

Or. fr

Odůvodnění

Aby se zajistila vyšší úroveň ochrany v případě omezení, musí právní předpisy zmiňovat také 
cíle zpracování osobních údajů.

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 22 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odpovědnost správce Obecná zásada odpovědnosti správce
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Or. fr

Odůvodnění

Zásada odpovědnosti, která je implicitně obsažena v kapitole 4 návrhu nařízení, by měla být 
jasně vyjádřena, aby se zajistila vyšší úroveň ochrany.

Pozměňovací návrh 39

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, že standardně se budou 
shromažďovat osobní údaje pro 
stanovené, výslovně formulované 
a legitimní účely a že 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.

Or. fr

Odůvodnění

Standardní ochrana údajů je nová zásada, kterou zavádí tento návrh nařízení. Její působnost 
není jasná. Bylo by proto vhodné přiblížit ji více obecným zásadám zpracování údajů 
stanoveným v článku 5 návrhu nařízení, aby nevznikala právní nejistota a zajistila se vyšší 
úroveň ochrany. 
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Pozměňovací návrh 40

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. fr

Odůvodnění

Tento návrh nařízení se použije pro všechna odvětví, jak on-line, tak off-line. Komise by 
neměla přijímat akty v přenesené pravomoci v oblasti ochrany údajů již od návrhu a v oblasti 
standardního zpracování, které by mohly ohrozit technické inovace. Případné obtíže mohou 
nejlépe řešit orgány dozoru členských států a Evropská rada pro ochranu údajů.

Pozměňovací návrh 41

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. fr

Odůvodnění

Tento návrh nařízení se použije pro všechna odvětví, jak on-line, tak off-line. Komise by 
neměla stanovovat technické normy, které by mohly ohrozit technické inovace. Případné 
obtíže mohou nejlépe řešit orgány dozoru členských států a Evropská rada pro ochranu 
údajů.
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Pozměňovací návrh 42

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 všech systémech 
a postupech zpracování, za která nese 
odpovědnost.

Or. fr

Odůvodnění

Il convient de rapprocher la formulation de cette disposition à celle contenue dans la 
proposition de directive relative à la protection des personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de 
prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière 
ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données. Comme indiqué 
par le CEPD dans son avis du 7 mars 2012, la proposition de la Commission qui consiste à 
conserver la documentation liée à tout traitement, ne contribue pas à la réalisation de 
l’objectif de la proposition de règlement qui est la réduction de la charge administrative 
générée par les règles de protection des données.

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V dokumentaci jsou obsaženy 
přinejmenším tyto údaje:

2. V dokumentaci jsou obsaženy tyto 
údaje:

Or. fr

Odůvodnění

Aby se zaručila právní jistota, musí být seznam údajů v dokumentaci vyčerpávající.
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Pozměňovací návrh 44

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) popis kategorií subjektů údajů 
a kategorií osobních údajů, které se na ně 
vztahují;

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Nařízení má dvojí cíl: zajistit vysokou úroveň ochrany osobních údajů a snížit administrativní 
zátěž, kterou vytvářejí předpisy pro ochranu údajů. Povinnost uložená správci a zpracovateli 
v čl. 28 odst. 2 písm. h) je pro dosažení tohoto dvojího cíle dostatečná.

Pozměňovací návrh 45

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) informace o příjemcích nebo 
kategoriích příjemců daných osobních 
údajů, včetně správců, kterým se osobní 
údaje sdělují s ohledem na jejich 
oprávněné zájmy;

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Nařízení má dvojí cíl: zajistit vysokou úroveň ochrany osobních údajů a snížit administrativní 
zátěž, kterou vytvářejí předpisy pro ochranu údajů. Povinnost uložená správci a zpracovateli 
v čl. 28 odst. 2 písm. h) je pro dosažení tohoto dvojího cíle dostatečná.
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Pozměňovací návrh 46

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Nařízení má dvojí cíl: zajistit vysokou úroveň ochrany osobních údajů a snížit administrativní 
zátěž, kterou vytvářejí předpisy pro ochranu údajů. Povinnost uložená správci a zpracovateli 
v čl. 28 odst. 2 písm. h) je pro dosažení tohoto dvojího cíle dostatečná.

Pozměňovací návrh 47

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. fr

Odůvodnění

Návrh nařízení stanoví značný počet aktů v přenesené pravomoci, které nejsou odůvodněné. 
Komise by mohla přijímáním technických opatření v oblasti bezpečného zpracování ohrozit 
technické inovace. Ostatně odstavec 4 téhož článku stanoví přijímání prováděcích aktů 
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vymezujících požadavky stanovené v odstavcích 1 a 2.

Pozměňovací návrh 48

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, které se významně dotýká 
subjektu údajů, správce jej ohlásí orgánu 
dozoru co nejdříve poté, co toto narušení 
zjistí.

Or. fr

Odůvodnění

V případě narušení bezpečnosti se musí správce údajů nejprve soustředit na provedení všech 
vhodných opatření, která mohou zabránit dalšímu narušení. Povinnost oznámit narušení 
příslušnému orgánu dozoru ve lhůtě 24 hodin spolu se sankcemi za nedodržení této povinnosti 
může mít opačný efekt. Jak ostatně uvedla pracovní skupina zřízená podle článku 29 ve svém 
stanovisku ze dne 23. března 2012, oznámení by se nemělo týkat drobných narušení, aby se 
zabránilo přetěžování orgánů dozoru.

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Odůvodnění

Seznam zpracování, u nichž je třeba vypracovat studii dopadu, uvedený v čl. 33 odst. 2 je 
formulován obecně. S ohledem na zásadu přiměřenosti a pro dosažení právní jistoty by tento 
seznam měl být omezený. 
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Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Stanovit obecně povinnost správců konzultovat před zpracováním údajů se subjekty údajů, 
a to bez ohledu na odvětví, je nepřiměřené.

Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Čl. 34 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Předchozí povolení a předchozí konzultace Předběžná konzultace

Or. fr

Odůvodnění

Č. 34 odst. 1 musí být přesunut do kapitoly 5, která se týká předávání osobních údajů do 
třetích zemí nebo mezinárodním organizacím. Proto je třeba změnit i název článku.

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správce nebo zpracovatel musí před 
zpracováním osobních údajů získat 

vypouští se
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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. fr

Odůvodnění

Viz článek 34.

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Článek 40 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 40a
Předběžné povolení

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

Or. fr

Odůvodnění

Viz článek 34.
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Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Komise může rozhodnout, že určitá třetí 
země nebo území či odvětví zpracovávání 
v dané třetí zemi nebo určitá mezinárodní 
organizace zajišťuje přiměřenou úroveň 
ochrany ve smyslu odstavce 2. 

Or. fr

Odůvodnění

Rozhodnutí Komise není nutné přijímat vždy v souladu s přezkumným postupem. Mimo jiné je 
v této souvislosti třeba konzultovat s Evropskou radou pro ochranu údajů.

Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Jestliže Komise nepřijala žádné 
rozhodnutí podle článku 41, nebo pokud 
rozhodla, že určitá třetí země nebo území 
či odvětví zpracování v dané třetí zemi 
nebo určitá mezinárodní organizace 
nezajišťují přiměřenou úroveň ochrany 
údajů, 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. 

Or. fr
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Odůvodnění

Navrhovatelka převzala doporučení Evropského inspektora ochrany údajů, které vyjádřil ve 
svém stanovisku ze dne 7. března 2012 (bod 220).

Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Závazná podniková pravidla schvaluje 
orgán dozoru správcovy nebo 
zpracovatelovy hlavní provozovny.

Or. fr

Odůvodnění

Pracovní skupina zřízená podle článku 29 zavedla systém vzájemného uznávání závazných 
podnikových pravidel (WP 107 ze dne 14. dubna 2005 a v případě zpracovatelů WP 195 ze 
dne 6. června 2012). Tento systém vzájemného uznávání je třeba začlenit do tohoto nařízení. 
Kritériem pro stanovení příslušného orgánu by mělo být místo, kde se nachází hlavní 
provozovna, což je místo uvedené v čl. 51 odst. 2 nařízení. 

Pozměňovací návrh 57

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. V případě, že dotčený subjekt údajů 
nebo subjekt, organizace nebo sdružení 
uvedené v čl. 73 odst. 2 podají stížnost, je 
příslušný orgán dozoru členského státu, 
v němž byla stížnost podána. Tento orgán 
dozoru je příslušný jednat ve věci uvedené 
stížnosti. Aniž je dotčen odstavec 2, je 
tento orgán rovněž příslušný k dohledu 
nad zpracováními prováděnými správcem 
nebo zpracovatelem.

Or. fr
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Odůvodnění

Článek 51 je klíčovým ustanovením tohoto nařízení, kterým se zavádí zásada vedoucího 
orgánu. Je však důležité objasnit občanům pravomoci orgánu dozoru, k němuž podávají 
stížnost.

Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. V rámci činností správce nebo 
zpracovatele, kteří sídlí ve více členských 
státech, je k dohledu nad zpracováními 
prováděnými správcem či zpracovatelem 
ve všech členských státech příslušný orgán 
dozoru členského státu správcovy nebo 
zpracovatelovy hlavní provozovny. 
Povinností tohoto orgánu dozoru je 
spolupracovat s ostatními orgány dozoru 
a s Komisí v souladu s ustanoveními 
kapitoly VII tohoto nařízení.

Or. fr

Odůvodnění

Je třeba výslovně uvést, že pokud správce nebo zpracovatel sídlí ve více členských státech, 
nemá vedoucí orgán výlučnou pravomoc a musí spolupracovat s ostatními dotčenými orgány 
dozoru a s Evropskou komisí.

Pozměňovací návrh 59

Návrh nařízení
Čl. 59 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 

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. 
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jednoho dalšího měsíce.

Or. fr

Odůvodnění

Tato další lhůta není přiměřená.

Pozměňovací návrh 60

Návrh nařízení
Čl. 62 – odst. 2 

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. fr

Odůvodnění

Tato výsada Komise je na újmu nezávislosti orgánů dozoru. 

Pozměňovací návrh 61

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. fr



PA\911497CS.doc 41/48 PE494.710v01-00

CS

Odůvodnění

Tato možnost nepřináší občanům nic navíc a může ohrozit hladkou spolupráci orgánů dozoru 
v rámci mechanismu jednotnosti.

Pozměňovací návrh 62

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 
z nedbalosti, ke zvláštním kategoriím 
osobních údajů, k míře odpovědnosti dané 
fyzické či právnické osoby a k dřívějšímu 
porušování z jejich strany, k technickým 
a organizačním opatřením a postupům 
provedeným podle článku 23 a k míře 
spolupráce s orgánem dozoru za účelem 
nápravy daného porušení.

Or. fr

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 63

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Orgán dozoru může zaslat písemné 
upozornění bez uložení sankce. Orgán 
dozoru může uložit pokutu v případě 
opakovaného a opakovaného nedodržení 
až do výše 1 000 000 EUR, nebo v případě 
podniků až do výše 2 % jejich ročního 
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celosvětového obratu.
a) fyzická osoba zpracovává osobní údaje 
bez obchodního zájmu nebo 
b) podnik či organizace zaměstnávající 
méně než 250 osob zpracovává osobní 
údaje v rámci doplňující činnosti ke svým 
hlavním činnostem.

Or. fr

Odůvodnění

Je třeba zachovat výši maximální sankce, kterou může orgán dozoru uložit a která může činit 
až 1 milion EUR a 2 % ročního celosvětového obratu podniku. Je však třeba zachovat 
nezávislost orgánů dozoru, kterou stanoví čl. 8 odst. 3 Listiny základních práv EU. 
Mechanismus jednotnosti a zejména čl. 58 odst. 3 a 4 mohou mimo jiné přispět k tomu, aby se 
v celé EU uplatňovaly správní sankce jednotně. 

Pozměňovací návrh 64

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

a) nezajistí mechanismy pro žádosti 
subjektů údajů nebo kdo neodpoví 
subjektům údajů pohotově či za použití 
požadovaného formátu podle čl. 12 odst. 1 
a 2; 
b) účtuje poplatek za informace nebo za 
odpovědi na žádosti subjektů údajů, 
a poruší tak čl. 12 odst. 4.

Or. fr

Odůvodnění

Viz čl. 79 odst. 3.
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Pozměňovací návrh 65

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

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;
b) neposkytne subjektu údajů přístup 
k informacím nebo neopraví osobní údaje 
podle článků 15 a 16 nebo neoznámí 
relevantní informace příjemci podle 
článku 13;
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;
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;
e) nevymezí povinnosti každého ze 
společných správců podle článku 24 nebo 
kdo je nevymezí v dostatečné míře;
f) nevede dokumentaci podle článku 28, 
čl. 31 odst. 4 a čl. 44 odst. 3 nebo kdo ji 
nevede v dostatečné míře;
g) nedodrží v případech, kdy se nenakládá 
se zvláštními kategoriemi údajů, pravidla 
související se svobodou projevu podle 
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článku 80 nebo pravidla pro zpracovávání 
údajů v souvislosti se zaměstnáním podle 
článku 82 nebo podmínky pro 
zpracovávání údajů pro účely 
historiografického, statistického 
a vědeckého výzkumu podle článku 83.

Or. fr

Odůvodnění

Viz čl. 79 odst. 3.

Pozměňovací návrh 66

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

a) zpracovává osobní údaje bez žádného 
nebo dostatečného právního základu nebo 
nedodrží podmínky týkající se souhlasu 
podle článků 6, 7 a 8;
b) zpracovává zvláštní kategorie údajů 
a poruší při tom články 9 a 81;
c) nevyhoví námitce či požadavku podle 
článku 19; 
d) nedodrží podmínky související 
s opatřeními založenými na profilování 
podle článku 20;
e) nepřijme interní politiky nebo 
neprovede odpovídající opatření za 
účelem zajištění a prokázání souladu 
podle článků 22, 23 a 30;
f) nejmenuje zástupce podle článku 25; 
g) zpracovává osobní údaje a poruší při 
tom povinnosti týkající se zpracovávání 
jménem správce podle článků 26 a 27 
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nebo k takovému zpracovávání dá pokyn;
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 podle článků 31 a 32 nebo 
jim toto narušení neohlásí nebo je 
neohlásí včas či v úplnosti;
i) neprovede posouzení dopadu na 
ochranu údajů nebo zpracuje osobní 
údaje bez předchozího povolení nebo bez 
předchozí konzultace orgánu dozoru 
podle článků 33 a 34;
j) nejmenuje inspektora ochrany údajů 
nebo nezajistí podmínky pro plnění úkolů 
podle článků 35, 36 a 37;
k) zneužije pečeť nebo známku 
dokládající ochranu údajů ve smyslu 
článku 39;
l) uskuteční předání údajů do třetí země 
nebo mezinárodní organizaci, které není 
povoleno rozhodnutím o přiměřenosti 
nebo vhodnými zárukami nebo výjimkou 
podle článků 40 až 44, nebo kdo 
k takovému předání vydá pokyn;
m) nesplní příkaz nebo dočasný či trvalý 
zákaz zpracovávání nebo přerušení 
předávání údajů orgánem dozoru podle 
čl. 53 odst. 1;
n) nesplní povinnosti vůči orgánu dozoru 
podle čl. 28 odst. 3, článku 29, čl. 34 
odst. 6 a čl. 53 odst. 2, pokud jde o pomoc 
nebo odpovědi nebo poskytování 
relevantních informací nebo 
zpřístupňování prostorů;
o) nedodrží pravidla pro zachovávání 
profesního tajemství podle článku 84.

Or. fr
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Odůvodnění

Viz čl. 79 odst. 3.

Pozměňovací návrh 67

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Viz čl. 79 odst. 3.

Pozměňovací návrh 68

Návrh nařízení
Čl. 86 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr
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Pozměňovací návrh 69

Návrh nařízení
Čl. 86 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomocí uvedené v čl. 6 odst. 
5, čl. 8 odst. 3, čl. 9 odst. 3, čl. 12 odst. 5, 
čl. 14 odst. 7, čl. 15 odst. 3, čl. 17 odst. 9, 
čl. 20 odst. 6, čl. 22 odst. 4, čl. 23 odst. 3, 
čl. 26 odst. 5, čl. 28 odst. 5, čl. 30 odst. 3,
čl. 31 odst. 5, čl. 32 odst. 5, čl. 33 odst. 6, 
čl. 34 odst. 8, čl. 35 odst. 11, čl. 37 odst. 2, 
čl. 39 odst. 2, čl. 43 odst. 3, čl. 44 odst. 7, 
čl. 79 odst. 6, čl. 81 odst. 3, čl. 82 odst. 3 
a čl. 83 odst. 3 kdykoli zrušit. 
Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 
přenesení pravomocí v něm blíže určených. 
Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 
po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské 
unie, nebo k pozdějšímu dni, který je 
v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již 
platných aktů v přenesené pravomoci.

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomocí uvedené v čl. 8 
odst. 3, čl. 9 odst. 3, čl. 14 odst. 7, čl. 15 
odst. 3, čl. 17 odst. 9, čl. 20 odst. 6, čl. 22 
odst. 4, čl. 23 odst. 3, čl. 26 odst. 5, čl. 28 
odst. 5, čl. 31 odst. 5, čl. 32 odst. 5, čl. 33 
odst. 6, čl. 34 odst. 8, čl. 35 odst. 11, čl. 37 
odst. 2, čl. 39 odst. 2, čl. 43 odst. 3, čl. 44 
odst. 7, čl. 81 odst. 3, čl. 82 odst. 3 a čl. 83 
odst. 3 kdykoli zrušit. Rozhodnutím 
o zrušení se ukončuje přenesení pravomocí 
v něm blíže určených. Rozhodnutí nabývá 
účinku prvním dnem po zveřejnění 
v Úředním věstníku Evropské unie nebo 
k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. 
Nedotýká se platnosti již platných aktů 
přijatých v přenesené pravomoci.

Or. fr

Pozměňovací návrh 70

Návrh nařízení
Čl. 86 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
článku čl. 6 odst. 5, čl. 8 odst. 3, čl. 9 
odst. 3, čl. 12 odst. 5, čl. 14 odst. 7, čl. 15 
odst. 3, čl. 17 odst. 9, čl. 20 odst. 6, čl. 22 
odst. 4, čl. 23 odst. 3, čl. 26 odst. 5, čl. 28 
odst. 5, čl. 30 odst. 3, čl. 31 odst. 5, čl. 32 
odst. 5, čl. 33 odst. 6, čl. 34 odst. 8, čl. 35 
odst. 11, čl. 37 odst. 2, čl. 39 odst. 2, čl. 43 
odst. 3, čl. 44 odst. 7, čl. 79 odst. 6, čl. 81 

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
čl. 8 odst. 3, čl. 9 odst. 3, , čl. 14 odst. 7, 
čl. 15 odst. 3, čl. 17 odst. 9, čl. 20 odst. 6, 
čl. 22 odst. 4, čl. 23 odst. 3, čl. 26 odst. 5, 
čl. 28 odst. 5, čl. 31 odst. 5, čl. 32 odst. 5, 
čl. 33 odst. 6, čl. 34 odst. 8, čl. 35 odst. 11, 
čl. 37 odst. 2, čl. 39 odst. 2, čl. 43 odst. 3, 
čl. 44 odst. 7, čl. 81 odst. 3, čl. 82 odst. 3 
a čl. 83 odst. 3 vstoupí v platnost, pouze 
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odst. 3, čl. 82 odst. 3 a čl. 83 odst. 3 
vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu 
Evropský parlament nebo Rada nevysloví 
námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy 
jim byl tento akt oznámen, nebo pokud 
Evropský parlament i Rada před uplynutím 
této lhůty informují Komisi o tom, že 
námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.

pokud proti němu Evropský parlament 
nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě 
dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt 
oznámen, nebo pokud Evropský parlament 
i Rada před uplynutím této lhůty informují 
Komisi o tom, že námitky nevysloví. 
Z podnětu Evropského parlamentu nebo 
Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Or. fr

Pozměňovací návrh 71

Návrh nařízení
Čl. 86 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Při přijímání aktů uvedených v tomto 
článku prosazuje Komise technologickou 
neutralitu.

Or. fr


