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Pozměňovací návrh 170
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Návrh směrnice
Název 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrh Návrh

SMĚRNICE EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY

o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováváním osobních údajů příslušnými 
orgány za účelem prevence, vyšetřování, 
odhalování či stíhání trestných činů nebo 
výkonu trestů a o volném pohybu těchto 
údajů

o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováváním osobních údajů příslušnými 
orgány za účelem prevence, vyšetřování, 
odhalování či stíhání trestných činů nebo 
výkonu trestů a o volném pohybu těchto 
údajů

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Návrh směrnice
Právní východisko 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na čl. 16 odst. 2 
této smlouvy,

– s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na čl. 16 odst. 1 
a 2 této smlouvy, jakož i na čl. 82 odst. 2 
písm. b) a c) této smlouvy a na článek 7 a 
čl. 8 odst. 2 a 3 Listiny základních práv 
Evropské unie,

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Ochrana fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů je 
základním právem. Ustanovení čl. 8 odst. 1 
Listiny základních práv Evropské unie a čl. 
16 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské 
unie stanoví, že každý má právo na 
ochranu osobních údajů, které se jej týkají.

(1) Ochrana fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů je 
základním právem. Ustanovení čl. 8 odst. 1 
Listiny základních práv Evropské unie a čl. 
16 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské 
unie stanoví, že každý má právo na 
ochranu osobních údajů, které se jej týkají. 
Článek 8 odst. 2 Listiny základních práv 
Evropské unie stanoví, že tyto údaje musí 
být zpracovány korektně, k přesně 
stanoveným účelům a na základě 
souhlasu dotčené osoby nebo na základě 
jiného oprávněného důvodu stanoveného 
zákonem a že každý má právo na přístup k 
údajům, které o něm byly shromážděny, a 
má právo na jejich opravu.

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Proto je třeba usnadnit volný pohyb 
údajů mezi příslušnými orgány v rámci 
Unie a jejich předávání do třetích zemí a 
mezinárodním organizacím a zároveň 
zajistit vysokou úroveň ochrany osobních 
údajů. Tento vývoj vyžaduje vytvoření 
pevného a jednotnějšího rámce pro ochranu 
údajů v Unii, jenž by se opíral o důrazné 
vymáhání práva.

(4) Proto je třeba – pokud je to nezbytné a 
přiměřené – usnadnit volný pohyb údajů 
mezi příslušnými orgány v rámci Unie a 
jejich předávání do třetích zemí a 
mezinárodním organizacím a zároveň 
zajistit vysokou úroveň ochrany osobních 
údajů. Tento vývoj vyžaduje vytvoření 
pevného a jednotnějšího rámce pro ochranu 
údajů v Unii, jenž by se opíral o důrazné 
vymáhání práva.

Or. en
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Pozměňovací návrh 174
Axel Voss

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Pro účely zajištění účinné justiční 
spolupráce v trestních věcech a policejní 
spolupráce má zásadní význam zajištění 
jednotné a vysoké úrovně ochrany 
osobních údajů fyzických osob a usnadnění 
výměny osobních údajů mezi příslušnými 
orgány členských států. V tomto ohledu 
musí být ve všech členských státech 
rovnocenná úroveň ochrany práv a 
svobod fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů příslušnými 
orgány pro účely prevence, vyšetřování, 
odhalování či stíhání trestných činů nebo 
výkonu trestů. Účinná ochrana osobních 
údajů v celé Unii vyžaduje posílení práv 
subjektů údajů a povinností těch, kteří 
zpracovávají osobní údaje, ale také stejné 
pravomoci při sledování a zajišťování 
souladu s pravidly ochrany osobních 
údajů v členských státech.

(7) Pro účely zajištění účinné justiční 
spolupráce v trestních věcech a policejní 
spolupráce má zásadní význam zajištění 
jednotné a vysoké úrovně ochrany 
osobních údajů fyzických osob a usnadnění 
výměny osobních údajů mezi příslušnými 
orgány členských států. V tomto ohledu 
musí být ve všech členských státech 
v souvislosti s každým zpracováním 
osobních údajů příslušnými orgány pro 
účely prevence, vyšetřování, odhalování či 
stíhání trestných činů nebo výkonu trestů
zajištěny minimální normy.

Or. de

Pozměňovací návrh 175
Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Pro účely zajištění účinné justiční 
spolupráce v trestních věcech a policejní 
spolupráce má zásadní význam zajištění 
jednotné a vysoké úrovně ochrany 
osobních údajů fyzických osob a usnadnění 
výměny osobních údajů mezi příslušnými 
orgány členských států. V tomto ohledu 

(7) Pro účely zajištění účinné justiční 
spolupráce v trestních věcech a policejní 
spolupráce má zásadní význam zajištění 
jednotné a vysoké úrovně ochrany 
osobních údajů fyzických osob a usnadnění 
výměny osobních údajů mezi příslušnými 
orgány členských států. V tomto ohledu 
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musí být ve všech členských státech 
rovnocenná úroveň ochrany práv a 
svobod fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů příslušnými 
orgány pro účely prevence, vyšetřování, 
odhalování či stíhání trestných činů nebo 
výkonu trestů. Účinná ochrana osobních 
údajů v celé Unii vyžaduje posílení práv 
subjektů údajů a povinností těch, kteří 
zpracovávají osobní údaje, ale také stejné 
pravomoci při sledování a zajišťování 
souladu s pravidly ochrany osobních údajů 
v členských státech.

musí být ve všech členských státech 
v souvislosti s každým zpracováním 
osobních údajů příslušnými orgány pro 
účely prevence, vyšetřování, odhalování či 
stíhání trestných činů nebo výkonu trestů
zajištěny minimální normy. Účinná 
ochrana osobních údajů v celé Unii 
vyžaduje posílení práv subjektů údajů a 
povinností těch, kteří zpracovávají osobní 
údaje, ale také stejné pravomoci při 
sledování a zajišťování souladu s pravidly 
ochrany osobních údajů v členských 
státech.

Or. en

Odůvodnění

Cílem směrnice by mělo být vytvoření celoevropských minimálních norem ochrany, a nikoli 
nahrazení stávajících vnitrostátních předpisů. Členským státům proto musí být výslovně 
povoleno přijímat přísnější ustanovení. Křížový odkaz na návrh stanoviska výboru JURI.

Pozměňovací návrh 176
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Pro účely zajištění účinné justiční 
spolupráce v trestních věcech a policejní 
spolupráce má zásadní význam zajištění 
jednotné a vysoké úrovně ochrany 
osobních údajů fyzických osob a usnadnění 
výměny osobních údajů mezi příslušnými 
orgány členských států. V tomto ohledu 
musí být ve všech členských státech 
rovnocenná úroveň ochrany práv a svobod 
fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů příslušnými 
orgány pro účely prevence, vyšetřování, 
odhalování či stíhání trestných činů nebo 
výkonu trestů. Účinná ochrana osobních 
údajů v celé Unii vyžaduje posílení práv 
subjektů údajů a povinností těch, kteří 

(7) Pro účely zajištění účinné justiční 
spolupráce v trestních věcech a policejní 
spolupráce má zásadní význam zajištění 
jednotné a vysoké úrovně ochrany 
osobních údajů fyzických osob a tedy 
usnadnění výměny osobních údajů mezi 
příslušnými orgány členských států. 
V tomto ohledu musí být ve všech 
členských státech rovnocenná úroveň 
ochrany práv a svobod fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů příslušnými orgány pro účely 
prevence, vyšetřování, odhalování či 
stíhání trestných činů nebo výkonu trestů.
V celé Unii je třeba zajistit jednotné 
uplatňování pravidel ochrany základních 
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zpracovávají osobní údaje, ale také stejné 
pravomoci při sledování a zajišťování 
souladu s pravidly ochrany osobních údajů 
v členských státech.

práv a svobod fyzických osob v souvislosti 
se zpracováváním osobních údajů. Účinná 
ochrana osobních údajů v celé Unii 
vyžaduje posílení práv subjektů údajů a 
povinností těch, kteří zpracovávají osobní 
údaje, ale také stejné pravomoci při 
sledování a zajišťování souladu s pravidly 
ochrany osobních údajů v členských 
státech.

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Axel Voss

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Aby byla zajištěna stejná úroveň 
ochrany fyzických osob na základě právně 
vymahatelných práv v celé Unii a aby byly 
odstraněny rozdíly bránící výměně 
osobních údajů mezi příslušnými orgány, 
měla by směrnice stanovit harmonizovaná 
pravidla pro ochranu a volný pohyb 
osobních údajů v oblasti justiční 
spolupráce v trestních věcech a policejní 
spolupráce.

(12) Aby byla zajištěna minimální úroveň 
ochrany fyzických osob na základě právně 
vymahatelných práv v celé Unii a aby byly 
odstraněny rozdíly bránící výměně 
osobních údajů mezi příslušnými orgány, 
měla by směrnice stanovit minimální 
harmonizaci pokud jde o ochranu a volný 
pohyb osobních údajů v oblasti justiční 
spolupráce v trestních věcech a policejní 
spolupráce.

Or. de

Pozměňovací návrh 178
Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Aby byla zajištěna stejná úroveň 
ochrany fyzických osob na základě právně 
vymahatelných práv v celé Unii a aby byly 

(12) Aby byla zajištěna minimální úroveň 
ochrany fyzických osob na základě právně 
vymahatelných práv v celé Unii a aby byly 
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odstraněny rozdíly bránící výměně 
osobních údajů mezi příslušnými orgány, 
měla by směrnice stanovit harmonizovaná 
pravidla pro ochranu a volný pohyb 
osobních údajů v oblasti justiční 
spolupráce v trestních věcech a policejní 
spolupráce.

odstraněny rozdíly bránící výměně 
osobních údajů mezi příslušnými orgány, 
měla by směrnice stanovit minimální 
úroveň harmonizace, pokud jde o ochranu 
a volný pohyb osobních údajů v oblasti 
justiční spolupráce v trestních věcech a 
policejní spolupráce.

Or. en

Odůvodnění

Cílem směrnice by mělo být vytvoření celoevropských minimálních norem ochrany, a nikoli 
nahrazení stávajících vnitrostátních předpisů. Členským státům proto musí být výslovně 
povoleno přijímat přísnější ustanovení. Křížový odkaz na návrh stanoviska výboru JURI.

Pozměňovací návrh 179
Axel Voss

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Ochrana fyzických osob by měla být
technologicky neutrální a nezávislá na 
používaných postupech, jinak by bylo 
riziko obcházení předpisů příliš velké. 
Ochrana fyzických osob by měla platit jak 
pro automatizované zpracování osobních 
údajů, tak pro manuální zpracování, pokud 
údaje jsou nebo mají být uloženy 
v evidenci. Záznamy nebo soubory 
záznamů, stejně jako jejich titulní strany, 
které nejsou uspořádány podle určených 
hledisek, by neměly spadat do oblasti 
působnosti této směrnice. Tato směrnice by 
se neměla vztahovat na zpracovávání 
osobních údajů prováděné pro výkon 
činností, které nespadají do oblasti 
působnosti práva Unie, zejména v oblasti 
bezpečnosti státu, nebo na údaje 
zpracovávané orgány, institucemi a jinými 
subjekty Unie, jako je Europol nebo 
Eurojust.

(15) Ochrana fyzických osob by měla být 
technologicky neutrální a nezávislá na 
používaných postupech, jinak by bylo 
riziko obcházení předpisů příliš velké. 
Ochrana fyzických osob by měla platit jak 
pro automatizované zpracování osobních 
údajů, tak pro manuální zpracování, pokud 
údaje jsou nebo mají být uloženy 
v evidenci. Záznamy nebo soubory 
záznamů, stejně jako jejich titulní strany, 
které nejsou uspořádány podle určených 
hledisek, by neměly spadat do oblasti 
působnosti této směrnice. Tato směrnice by 
se neměla vztahovat na zpracovávání 
osobních údajů prováděné pro výkon 
činností, které nespadají do oblasti 
působnosti práva Unie, zejména v oblasti 
bezpečnosti státu.
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Or. de

Pozměňovací návrh 180
Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Ochrana fyzických osob by měla být 
technologicky neutrální a nezávislá na 
používaných postupech, jinak by bylo 
riziko obcházení předpisů příliš velké. 
Ochrana fyzických osob by měla platit jak 
pro automatizované zpracování osobních 
údajů, tak pro manuální zpracování, pokud 
údaje jsou nebo mají být uloženy 
v evidenci. Záznamy nebo soubory 
záznamů, stejně jako jejich titulní strany, 
které nejsou uspořádány podle určených 
hledisek, by neměly spadat do oblasti 
působnosti této směrnice. Tato směrnice by 
se neměla vztahovat na zpracovávání 
osobních údajů prováděné pro výkon 
činností, které nespadají do oblasti
působnosti práva Unie, zejména v oblasti 
bezpečnosti státu, nebo na údaje 
zpracovávané orgány, institucemi a jinými 
subjekty Unie, jako je Europol nebo 
Eurojust.

(15) Ochrana fyzických osob by měla být 
technologicky neutrální a nezávislá na 
používaných postupech, jinak by bylo 
riziko obcházení předpisů příliš velké. 
Ochrana fyzických osob by měla platit jak 
pro automatizované zpracování osobních 
údajů, tak pro manuální zpracování, pokud 
údaje jsou nebo mají být uloženy 
v evidenci. Záznamy nebo soubory 
záznamů, stejně jako jejich titulní strany, 
které nejsou uspořádány podle určených 
hledisek, by neměly spadat do oblasti 
působnosti této směrnice. Tato směrnice by 
se neměla vztahovat na zpracovávání 
osobních údajů prováděné pro výkon 
činností, které nespadají do oblasti 
působnosti práva Unie, nebo na údaje 
zpracovávané orgány, institucemi a jinými 
subjekty Unie, jako je Europol nebo 
Eurojust.

Or. en

Pozměňovací návrh 181
Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Ochrana fyzických osob by měla být 
technologicky neutrální a nezávislá na 

(15) Ochrana fyzických osob by měla být 
technologicky neutrální a nezávislá na 
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používaných postupech, jinak by bylo 
riziko obcházení předpisů příliš velké. 
Ochrana fyzických osob by měla platit jak 
pro automatizované zpracování osobních 
údajů, tak pro manuální zpracování, pokud 
údaje jsou nebo mají být uloženy 
v evidenci. Záznamy nebo soubory 
záznamů, stejně jako jejich titulní strany, 
které nejsou uspořádány podle určených 
hledisek, by neměly spadat do oblasti 
působnosti této směrnice. Tato směrnice by 
se neměla vztahovat na zpracovávání 
osobních údajů prováděné pro výkon 
činností, které nespadají do oblasti 
působnosti práva Unie, zejména v oblasti 
bezpečnosti státu, nebo na údaje 
zpracovávané orgány, institucemi a jinými 
subjekty Unie, jako je Europol nebo 
Eurojust.

používaných postupech, jinak by bylo 
riziko obcházení předpisů příliš velké. 
Ochrana fyzických osob by měla platit jak 
pro automatizované zpracování osobních 
údajů, tak pro manuální zpracování, pokud 
údaje jsou nebo mají být uloženy 
v evidenci. Záznamy nebo soubory 
záznamů, stejně jako jejich titulní strany, 
které nejsou uspořádány podle určených 
hledisek, by neměly spadat do oblasti 
působnosti této směrnice. Tato směrnice by 
se neměla vztahovat na zpracovávání 
osobních údajů prováděné pro výkon 
činností, které nespadají do oblasti 
působnosti práva Unie, nebo na údaje 
zpracovávané orgány, institucemi a jinými 
subjekty Unie, jako je Europol nebo 
Eurojust.

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. Viz 
znění čl. 2 odst. 3 písm. a) (pozměňovací návrh Jana Philippa Albrechta).

Pozměňovací návrh 182
Louis Michel

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Ochrana fyzických osob by měla být 
technologicky neutrální a nezávislá na 
používaných postupech, jinak by bylo 
riziko obcházení předpisů příliš velké.
Ochrana fyzických osob by měla platit jak 
pro automatizované zpracování osobních 
údajů, tak pro manuální zpracování, pokud 
údaje jsou nebo mají být uloženy 

(15) Ochrana fyzických osob by měla být 
technologicky neutrální a nezávislá na 
používaných postupech, jinak by bylo 
riziko obcházení předpisů příliš velké. 
Ochrana fyzických osob by měla platit jak 
pro automatizované zpracování osobních 
údajů, tak pro manuální zpracování, pokud 
údaje jsou nebo mají být uloženy 
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v evidenci. Záznamy nebo soubory 
záznamů, stejně jako jejich titulní strany, 
které nejsou uspořádány podle určených 
hledisek, by neměly spadat do oblasti 
působnosti této směrnice. Tato směrnice by 
se neměla vztahovat na zpracovávání 
osobních údajů prováděné pro výkon 
činností, které nespadají do oblasti 
působnosti práva Unie, zejména v oblasti 
bezpečnosti státu, nebo na údaje 
zpracovávané orgány, institucemi a jinými 
subjekty Unie, jako je Europol nebo 
Eurojust.

v evidenci. Záznamy nebo soubory 
záznamů, stejně jako jejich titulní strany, 
které nejsou uspořádány podle určených 
hledisek, by neměly spadat do oblasti 
působnosti této směrnice. Tato směrnice by 
se neměla vztahovat na zpracovávání 
osobních údajů prováděné pro výkon 
činností, které nespadají do oblasti 
působnosti práva Unie, zejména v oblasti 
bezpečnosti státu, nebo na údaje 
zpracovávané orgány, institucemi a jinými 
subjekty Unie, jako je Europol nebo 
Eurojust, či na údaje zpracovávané 
příslušnými organizacemi, jež se podílejí 
na boji proti manipulaci ve sportu.

Or. en

Pozměňovací návrh 183
Axel Voss

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Zásady ochrany údajů by se měly 
uplatňovat na všechny informace týkající 
se identifikovaných nebo 
identifikovatelných fyzických osob. Při 
určování, zda je fyzická osoba 
identifikovatelná, by se mělo přihlédnout 
ke všem prostředkům, o nichž lze důvodně 
předpokládat, že je správce nebo jakákoli 
jiná osoba použijí pro identifikaci dané 
osoby. Zásady ochrany údajů by se neměly 
uplatňovat na údaje, které byly dostatečně 
anonymizovány tak, aby subjekt údajů již 
nebyl identifikovatelný.

(16) Zásady ochrany údajů by se měly 
uplatňovat na všechny informace týkající 
se identifikovaných nebo 
identifikovatelných fyzických osob. Při 
určování, zda je fyzická osoba 
identifikovatelná, by se mělo přihlédnout 
ke všem prostředkům, o nichž lze důvodně 
předpokládat, že je správce nebo jakákoli
jiná osoba, která se správcem 
spolupracuje, použijí pro identifikaci dané 
osoby. Zásady ochrany údajů by se neměly 
uplatňovat na údaje, které byly dostatečně 
anonymizovány tak, aby subjekt údajů již 
nebyl identifikovatelný.

Or. de
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Pozměňovací návrh 184
Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Zásady ochrany údajů by se měly 
uplatňovat na všechny informace týkající 
se identifikovaných nebo 
identifikovatelných fyzických osob. Při 
určování, zda je fyzická osoba 
identifikovatelná, by se mělo přihlédnout 
ke všem prostředkům, o nichž lze důvodně
předpokládat, že je správce nebo jakákoli 
jiná osoba použijí pro identifikaci dané 
osoby. Zásady ochrany údajů by se neměly 
uplatňovat na údaje, které byly dostatečně 
anonymizovány tak, aby subjekt údajů již 
nebyl identifikovatelný.

(16) Zásady ochrany údajů by se měly 
uplatňovat na všechny informace týkající 
se identifikovaných nebo 
identifikovatelných fyzických osob. Při 
určování, zda je fyzická osoba 
identifikovatelná, by se mělo přihlédnout 
ke všem prostředkům, o nichž lze 
předpokládat, že je správce nebo jakákoli 
jiná osoba použijí pro identifikaci dané 
osoby. Při plném zohlednění stavu 
technologií a technologických trendů by 
se zásady ochrany údajů neměly uplatňovat 
na údaje, které byly dostatečně 
anonymizovány tak, aby subjekt údajů již 
nebyl identifikovatelný.

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Zásady ochrany údajů by se měly 
uplatňovat na všechny informace týkající 
se identifikovaných nebo 
identifikovatelných fyzických osob. Při 
určování, zda je fyzická osoba 
identifikovatelná, by se mělo přihlédnout 
ke všem prostředkům, o nichž lze důvodně 
předpokládat, že je správce nebo jakákoli 
jiná osoba použijí pro identifikaci dané 
osoby. Zásady ochrany údajů by se 
neměly uplatňovat na údaje, které byly 
dostatečně anonymizovány tak, aby 

(16) Zásady ochrany údajů by se měly 
uplatňovat na všechny informace týkající 
se identifikovaných nebo 
identifikovatelných fyzických osob. Při 
určování, zda je fyzická osoba 
identifikovatelná, by se mělo přihlédnout 
ke všem prostředkům, o nichž lze důvodně 
předpokládat, že je správce nebo jakákoli 
jiná osoba použijí pro identifikaci nebo 
vyčlenění dané osoby. Tato směrnice by se 
neměla vztahovat na anonymní údaje, 
jimiž se rozumí jakékoli údaje, které nelze 
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subjekt údajů již nebyl identifikovatelný. přímo ani nepřímo, samotné či ve spojení 
s přiřazenými údaji spojit s fyzickou 
osobou nebo by nalezení spojitosti 
vyžadovalo neúměrnou dobu, prostředky a 
úsilí, s ohledem na stav vývoje technologií 
v době zpracovávání údajů a na možnosti 
vývoje během období, kdy údaje budou 
zpracovávány.

Or. en

Odůvodnění

Směrnice by se měla jednoznačně vztahovat na údaje, které pouze umožní osobu „vyčlenit“. 
Toto znění a vyjasnění týkající se anonymních údajů zajistí soulad s nařízením o ochraně 
údajů.

Pozměňovací návrh 186
Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Jakékoli zpracování osobních údajů by 
mělo být vůči dotčeným jednotlivcům 
prováděno zákonným a korektním 
způsobem. Především by měly být 
výslovně stanoveny účely, pro které jsou 
údaje zpracovávány.

(18) Jakékoli zpracování osobních údajů by 
mělo být vůči dotčeným jednotlivcům 
prováděno zákonným a korektním 
způsobem. Především by měly být 
výslovně a pro subjekt údajů srozumitelně 
stanoveny účely, pro které jsou údaje 
zpracovávány.

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Pro prevenci, vyšetřování a stíhání vypouští se
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trestných činů je nutné, aby příslušné 
orgány mohly osobní údaje shromážděné 
za účelem prevence, vyšetřování, 
odhalování či stíhání určitých trestných 
činů uchovávat a zpracovávat také v jiném 
kontextu, aby lépe mohly chápat aspekty a 
trendy trestné činnosti, získávat poznatky 
o sítích organizované trestné činnosti a 
nalézat souvislosti mezi různými 
odhalenými trestnými činy.

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Jan Mulder

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Osobní údaje by neměly být 
zpracovávány pro účely, které nejsou 
slučitelné s účelem, pro který byly 
shromážděny. Osobní údaje by měly být 
odpovídající z hlediska účelu, pro který 
jsou zpracovávány, musí pro něj být 
relevantní a ve vztahu k němu přiměřené. 
Měla by být přijata veškerá rozumná 
opatření, aby nepřesné osobní údaje byly 
opraveny nebo vymazány.

(20) Osobní údaje by neměly být 
zpracovávány pro účely, které nejsou 
slučitelné s účelem, pro který byly 
shromážděny. Osobní údaje by měly být 
odpovídající z hlediska účelu, pro který 
jsou zpracovávány a musí pro něj být 
relevantní. Měla by být přijata veškerá 
rozumná opatření, aby nepřesné osobní 
údaje byly opraveny nebo vymazány.

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Osobní údaje by neměly být 
zpracovávány pro účely, které nejsou 

(20) Osobní údaje by neměly být 
zpracovávány pro účely, které nejsou 
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slučitelné s účelem, pro který byly 
shromážděny. Osobní údaje by měly být 
odpovídající z hlediska účelu, pro který 
jsou zpracovávány, musí pro něj být 
relevantní a ve vztahu k němu přiměřené. 
Měla by být přijata veškerá rozumná 
opatření, aby nepřesné osobní údaje byly 
opraveny nebo vymazány.

slučitelné s účelem, pro který byly 
shromážděny. Osobní údaje by měly být 
odpovídající z hlediska účelu, pro který 
jsou zpracovávány, musí pro něj být 
relevantní a musí být omezené na nezbytné 
minimum. Měla by být přijata veškerá 
rozumná opatření, aby nepřesné osobní 
údaje byly opraveny nebo vymazány.

Or. en

Pozměňovací návrh 190
Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20a) Pouhá skutečnosti, že se dva účely 
týkají prevence, vyšetřování, odhalování či 
stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, 
nutně neznamená, že jsou slučitelné. 
Například informace o obětech trestného 
činu by neměly být využívány pro 
vyšetřování vedené vůči nim, pokud jde o 
nesouvisející trestné činy. Existují však 
případy, v nichž by další zpracovávání pro 
neslučitelné účely mělo být možné, pokud 
je to nezbytné pro splnění právní 
povinnosti, které podléhá správce, pro 
ochranu mimořádně důležitých zájmů 
subjektu údajů nebo jiné osoby nebo pro 
zabránění bezprostřednímu a vážnému 
ohrožení veřejné bezpečnosti. Členské 
státy by tudíž měly mít možnost přijmout 
vnitrostátní právní předpisy, které stanoví 
výjimky v nezbytně nutném rozsahu. Tyto 
vnitrostátní právní předpisy by měly 
obsahovat požadavek na individuální 
posouzení, při němž budou zohledněny 
veškeré okolnosti případu a poskytnuty 
přiměřené záruky, jako je například 
soudní povolení.

Or. en
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Pozměňovací návrh 191
Axel Voss

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Při zpracovávání osobních údajů 
v oblasti justiční spolupráce v trestních 
věcech a policejní spolupráce se přirozeně 
jedná o subjekty údajů různých kategorií. 
Proto by se mělo pokud možno 
jednoznačně rozlišovat mezi osobními 
údaji různých kategorií subjektů údajů, 
jako jsou podezřelé osoby, osoby 
odsouzené za trestný čin, oběti a třetí 
osoby, např. svědci, osoby, které mohou 
poskytnout informace o trestných činech 
nebo o kontaktu či společníkovi podezřelé 
osoby a odsouzeného pachatele.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Důsledek vypuštění článku 5.

Pozměňovací návrh 192
Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Při zpracovávání osobních údajů 
v oblasti justiční spolupráce v trestních 
věcech a policejní spolupráce se přirozeně 
jedná o subjekty údajů různých kategorií. 
Proto by se mělo pokud možno
jednoznačně rozlišovat mezi osobními 
údaji různých kategorií subjektů údajů, 
jako jsou podezřelé osoby, osoby 

(23) Při zpracovávání osobních údajů 
v oblasti justiční spolupráce v trestních 
věcech a policejní spolupráce se přirozeně 
jedná o subjekty údajů různých kategorií. 
Proto by se mělo jednoznačně rozlišovat 
mezi osobními údaji různých kategorií 
subjektů údajů, jako jsou podezřelé osoby, 
osoby odsouzené za trestný čin, oběti a 
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odsouzené za trestný čin, oběti a třetí 
osoby, např. svědci, osoby, které mohou 
poskytnout informace o trestných činech 
nebo o kontaktu či společníkovi podezřelé 
osoby a odsouzeného pachatele.

třetí osoby, např. svědci, osoby, které 
mohou poskytnout informace o trestných 
činech nebo o kontaktu či společníkovi 
podezřelé osoby a odsouzeného pachatele.

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Při zpracovávání osobních údajů 
v oblasti justiční spolupráce v trestních 
věcech a policejní spolupráce se přirozeně 
jedná o subjekty údajů různých kategorií. 
Proto by se mělo pokud možno
jednoznačně rozlišovat mezi osobními 
údaji různých kategorií subjektů údajů, 
jako jsou podezřelé osoby, osoby 
odsouzené za trestný čin, oběti a třetí 
osoby, např. svědci, osoby, které mohou 
poskytnout informace o trestných činech 
nebo o kontaktu či společníkovi podezřelé 
osoby a odsouzeného pachatele.

(23) Při zpracovávání osobních údajů 
v oblasti justiční spolupráce v trestních 
věcech a policejní spolupráce se přirozeně 
jedná o subjekty údajů různých kategorií. 
Proto by se mělo jednoznačně rozlišovat 
mezi osobními údaji různých kategorií 
subjektů údajů, jako jsou podezřelé osoby, 
osoby odsouzené za trestný čin, oběti a 
třetí osoby, např. svědci, osoby, které 
mohou poskytnout informace o trestných 
činech nebo o kontaktu či společníkovi 
podezřelé osoby a odsouzeného pachatele. 
Členské státy vytvoří zvláštní pravidla 
upravující důsledky této kategorizace 
s přihlédnutím k různým účelům sběru 
údajů a stanoví zvláštní záruky pro osoby, 
které nejsou podezřelé ze spáchání 
trestného činu nebo nebyly odsouzeny za 
trestný čin.

Or. en

Odůvodnění

Law enforcement authorities need a specified purpose when collecting data, they should 
always be able to give a prima facie opinion in which category a data subject they belongs. 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, 
points 349 to 354. 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 
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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 194
Axel Voss

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) V mezích možností by se měly osobní 
údaje rozlišovat podle stupně přesnosti a 
spolehlivosti. Měla by se rozlišovat fakta 
od osobních hodnocení, aby se zajistila 
jak ochrana jednotlivců, tak kvalita a 
spolehlivost informací zpracovávaných 
příslušnými orgány.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Důsledek vypuštění článku 5.

Pozměňovací návrh 195
Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) V mezích možností by se měly osobní
údaje rozlišovat podle stupně přesnosti a 
spolehlivosti. Měla by se rozlišovat fakta 
od osobních hodnocení, aby se zajistila jak 
ochrana jednotlivců, tak kvalita a 
spolehlivost informací zpracovávaných 
příslušnými orgány.

(24) Osobní údaje by se měly rozlišovat 
podle stupně přesnosti a spolehlivosti. 
Měla by se rozlišovat fakta od osobních 
hodnocení, aby se zajistila jak ochrana 
jednotlivců, tak kvalita a spolehlivost 
informací zpracovávaných příslušnými 
orgány.

Or. en



AM\928472CS.doc 19/140 PE506.127v01-00

CS

Pozměňovací návrh 196
Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) V mezích možností by se měly osobní
údaje rozlišovat podle stupně přesnosti a 
spolehlivosti. Měla by se rozlišovat fakta 
od osobních hodnocení, aby se zajistila jak 
ochrana jednotlivců, tak kvalita a 
spolehlivost informací zpracovávaných 
příslušnými orgány.

(24) Osobní údaje by se měly rozlišovat 
podle stupně přesnosti a spolehlivosti. 
Měla by se rozlišovat fakta od osobních 
hodnocení, aby se zajistila jak ochrana 
jednotlivců, tak kvalita a spolehlivost 
informací zpracovávaných příslušnými 
orgány. Příjemce by měl být informován 
v případě, že byly údaje neoprávněně 
předány nebo že jsou nesprávné. Příjemce 
tyto údaje neprodleně opraví.

Or. en

Odůvodnění

Povinnost rozlišovat podle spolehlivosti údajů by měla být nepodmíněná.

Pozměňovací návrh 197
Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Aby bylo zpracování osobních údajů 
zákonné, mělo by být nezbytné pro splnění 
právní povinnosti, které podléhá správce,
pro splnění úkolu prováděného příslušným 
orgánem ve veřejném zájmu na základě 
právních předpisů nebo pro ochranu 
životních zájmů subjektu údajů či jiné 
osoby nebo pro zabránění 
bezprostřednímu a vážnému ohrožení 
veřejné bezpečnosti.

(25) Aby bylo zpracování osobních údajů 
zákonné, mělo by být nezbytné pro splnění 
úkolu prováděného příslušným orgánem ve 
veřejném zájmu na základě právních 
předpisů.

Or. en
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Odůvodnění

Tento bod odůvodnění odráží navrhované změny článku 7 a navrhovaný nový článek 7a a měl 
by být přiměřené přizpůsoben v zájmu vyjasnění, že veškeré další důvody zpracování by měly 
být považovány za výjimky.

Pozměňovací návrh 198
Axel Voss

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25a) Svolení by mělo být dáno výslovně 
prostřednictvím prohlášení subjektu 
údajů, které je učiněno svobodně, 
konkrétně a vědomě a které zajistí, že si je 
subjekt údajů vědom, že dává svolení ke 
zpracování svých osobních údajů. Mlčení 
nebo nečinnost tudíž neznamenají 
souhlas. Souhlas by se měl vztahovat na 
veškeré činnosti zpracovávání prováděné 
pro stejný účel nebo stejné účely.

Or. de

Odůvodnění

Nový bod odůvodnění, který souvisí se zavedením svolení v článku 7.

Pozměňovací návrh 199
Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25a) V ojedinělých a výjimečných 
případech a na základě zákona může být 
zpracování osobních údajů povoleno i pro 
jiné účely, pokud je takové zpracování 
nezbytné pro splnění právní povinnosti, 
které podléhá správce, pro ochranu 
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životních zájmů subjektu údajů či jiné 
fyzické osoby nebo pro zabránění 
bezprostřednímu a vážnému ohrožení 
veřejné bezpečnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 200
Axel Voss

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Osobní údaje, které jsou ve své 
podstatě obzvláště citlivé z hlediska 
základních práv nebo soukromí, například 
genetické údaje, si zaslouží zvláštní 
ochranu. Tyto údaje by měly být 
zpracovávány pouze tehdy, je-li zpracování 
výslovně povoleno právním předpisem, 
který obsahuje vhodná opatření k ochraně 
oprávněných zájmů subjektu údajů nebo je-
li zpracování nutné pro ochranu životních 
zájmů subjektu údajů nebo jiné osoby nebo 
se zpracování týká údajů očividně 
zveřejňovaných subjektem údajů.

(26) Osobní údaje, které jsou ve své 
podstatě obzvláště citlivé z hlediska 
základních práv nebo soukromí, si zaslouží 
zvláštní ochranu. Tyto údaje by měly být 
zpracovávány pouze tehdy, je-li zpracování 
výslovně povoleno právním předpisem, 
který obsahuje vhodná opatření k ochraně 
oprávněných zájmů subjektu údajů nebo je-
li zpracování nutné pro ochranu životních 
zájmů subjektu údajů nebo jiné osoby nebo 
se zpracování týká údajů očividně 
zveřejňovaných subjektem údajů.

Or. de

Pozměňovací návrh 201
Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Osobní údaje, které jsou ve své 
podstatě obzvláště citlivé z hlediska 
základních práv nebo soukromí, například 
genetické údaje, si zaslouží zvláštní 
ochranu. Tyto údaje by měly být 

(26) Osobní údaje, které jsou ve své 
podstatě obzvláště citlivé z hlediska 
základních práv nebo soukromí, například 
genetické údaje, si zaslouží zvláštní 
ochranu. Tyto údaje by měly být 
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zpracovávány pouze tehdy, je-li zpracování 
výslovně povoleno právním předpisem, 
který obsahuje vhodná opatření k ochraně 
oprávněných zájmů subjektu údajů nebo je-
li zpracování nutné pro ochranu životních 
zájmů subjektu údajů nebo jiné osoby nebo 
se zpracování týká údajů očividně 
zveřejňovaných subjektem údajů.

zpracovávány pouze tehdy, je-li zpracování 
výslovně povoleno právním předpisem, 
který obsahuje vhodná opatření k ochraně 
základních práv a oprávněných zájmů 
subjektu údajů nebo je-li zpracování nutné 
pro ochranu životních zájmů subjektu 
údajů nebo jiné fyzické osoby nebo se 
zpracování týká údajů očividně 
zveřejňovaných subjektem údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 202
Nathalie Griesbeck

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26a) Zvláštní ochranu osobních údajů si 
zaslouží děti, protože si mohou být méně 
vědomy rizik, důsledků, záruk a svých 
práv v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů. Pro určení, kdy je osoba 
dítětem, by tato směrnice měla převzít 
definici uvedenou v Úmluvě OSN o 
právech dítěte. Specifika dětí musí být 
zohledněna mimo jiné, pokud jde o 
bezpečnostní záruky při zpracovávání 
údajů. Zvláštní pozornost je nutno 
věnovat přesnosti identifikačních údajů 
dětí, další spolehlivosti těchto údajů a 
období, pro něž byly tyto údaje uchovány.

Or. fr

Odůvodnění

Návrh směrnice, na rozdíl od návrhu nařízení, děti prakticky ignoruje; cílem tohoto 
pozměňovacího návrhu je uvést směrnici více do souladu s nařízením. Je nezbytné vzít v 
úvahu také skutečnost, že mnoho údajů, které se týkají dětí, jako je vzhled obličeje a otisky 
prstů, podléhají vývoji v čase.
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Pozměňovací návrh 203
Sophia in 't Veld

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Každá fyzická osoba by měla mít 
právo nebýt předmětem opatření, které je 
založené pouze na automatizovaném 
zpracování, pokud vůči této osobě 
vyvolává nepříznivé právní účinky, 
s výjimkou případů, kdy je povoleno 
právními předpisy a spojeno s vhodnými 
opatřeními zajišťujícími ochranu 
oprávněných zájmů subjektu údajů.

(27) Každá fyzická osoba by měla mít 
právo nebýt předmětem opatření, které je 
založené na částečně nebo plně 
automatizovaném zpracování, pokud vůči 
této osobě vyvolává nepříznivé právní 
účinky nebo se jí významným způsobem 
dotýká, s výjimkou případů, kdy je 
povoleno právními předpisy a spojeno 
s vhodnými opatřeními zajišťujícími 
ochranu oprávněných zájmů subjektu 
údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 204
Jan Mulder

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Každá fyzická osoba by měla mít 
právo nebýt předmětem opatření, které je 
založené pouze na automatizovaném 
zpracování, pokud vůči této osobě 
vyvolává nepříznivé právní účinky, 
s výjimkou případů, kdy je povoleno 
právními předpisy a spojeno s vhodnými 
opatřeními zajišťujícími ochranu 
oprávněných zájmů subjektu údajů.

(27) Každá fyzická osoba by měla mít 
právo nebýt předmětem opatření, které je 
založené na částečně nebo plně 
automatizovaném zpracování, pokud vůči 
této osobě vyvolává nepříznivé právní 
účinky nebo se jí významným způsobem 
dotýká, s výjimkou případů, kdy je 
povoleno právními předpisy a spojeno 
s vhodnými opatřeními zajišťujícími 
ochranu oprávněných zájmů subjektu 
údajů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 205
Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Každá fyzická osoba by měla mít 
právo nebýt předmětem opatření, které je 
založené pouze na automatizovaném
zpracování, pokud vůči této osobě 
vyvolává nepříznivé právní účinky, 
s výjimkou případů, kdy je povoleno 
právními předpisy a spojeno s vhodnými 
opatřeními zajišťujícími ochranu 
oprávněných zájmů subjektu údajů.

(27) Každá fyzická osoba by měla mít 
právo nebýt předmětem opatření, které je 
založené na profilování. zpracování, jež 
vůči této osobě vyvolává právní účinky 
nebo jí jinak dotýká, by mělo být 
zakázáno, s výjimkou případů, kdy je to 
nezbytné v demokratické společnosti, 
přiměřené sledovanému oprávněnému 
cíli, výslovně povoleno právními předpisy 
a spojeno s vhodnými opatřeními 
zajišťujícími ochranu základních práv a 
oprávněných zájmů subjektu údajů, včetně 
práva na poskytnutí smysluplných 
informací o přístupu použitém při 
profilování. Takové zpracování by 
v žádném případě nemělo obsahovat ani 
vytvářet zvláštní kategorie údajů a nemělo 
by na základě těchto kategorií ani 
diskriminovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 206
Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Každá fyzická osoba by měla mít 
právo nebýt předmětem opatření, které je 
založené pouze na automatizovaném 
zpracování, pokud vůči této osobě 
vyvolává nepříznivé právní účinky, 
s výjimkou případů, kdy je povoleno 
právními předpisy a spojeno s vhodnými 
opatřeními zajišťujícími ochranu 

(27) Každá fyzická osoba by měla mít 
právo nebýt předmětem opatření, které je 
založené pouze na automatizovaném 
zpracování, pokud vůči této osobě 
vyvolává nepříznivé účinky, s výjimkou 
případů, kdy je povoleno právními 
předpisy a spojeno s vhodnými opatřeními 
zajišťujícími ochranu oprávněných zájmů 
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oprávněných zájmů subjektu údajů. subjektu údajů.

Or. en

Odůvodnění

(Viz znění čl. 9 odst. 1, pozměňovací návrh Jana Philippa Albrechta.)

Pozměňovací návrh 207
Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Aby mohl subjekt údajů uplatňovat 
svá práva, měly by pro něj být informace 
snadno přístupné a srozumitelné a 
podávané v jasném a běžně užívaném 
jazyce.

(28) Aby mohl subjekt údajů uplatňovat 
svá práva, měly by pro něj být informace 
snadno přístupné a srozumitelné a 
podávané v jasném a běžně užívaném 
jazyce. Tyto informace se přizpůsobí 
subjektu údajů, v případě potřeby 
použitím jednoduchého nebo cizího 
jazyka.

Or. en

Pozměňovací návrh 208
Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Aby mohl subjekt údajů uplatňovat 
svá práva, měly by pro něj být informace 
snadno přístupné a srozumitelné a 
podávané v jasném a běžně užívaném 
jazyce.

(28) Aby mohl subjekt údajů uplatňovat 
svá práva, měly by pro něj být informace 
snadno přístupné a srozumitelné a 
podávané v jasném a běžně užívaném 
jazyce, zejména je-li subjektem údajů dítě.

Or. en
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Pozměňovací návrh 209
Nathalie Griesbeck

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Aby mohl subjekt údajů uplatňovat 
svá práva, měly by pro něj být informace 
snadno přístupné a srozumitelné a 
podávané v jasném a běžně užívaném 
jazyce.

(28) Aby mohl subjekt údajů uplatňovat 
svá práva, měly by pro něj být informace 
snadno přístupné a srozumitelné a 
podávané v jasném a běžně užívaném 
jazyce. Jsou-li subjekty údajů děti, musí 
jim být poskytnuty informace uzpůsobené 
jejich schopnosti těmto informacím 
porozumět. Kromě toho jim může být 
zajištěna osobní asistence.

Or. fr

Pozměňovací návrh 210
Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Aby mohl subjekt údajů uplatňovat 
svá práva, měly by pro něj být informace 
snadno přístupné a srozumitelné a 
podávané v jasném a běžně užívaném 
jazyce.

(28) Aby mohl subjekt údajů uplatňovat 
svá práva, měly by pro něj být informace 
snadno přístupné a srozumitelné a 
podávané v jasném a běžně užívaném 
jazyce. Zvláště v případě, že je subjektem 
údajů dítě, by tyto informace měly být 
poskytnuty způsobem dítěti vstřícným.

Or. en

Pozměňovací návrh 211
Axel Voss

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Zásada korektního zpracování 
předpokládá, že by subjekt údajů měl být 
informován zejména 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.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Důsledek změny článku 11.

Pozměňovací návrh 212
Sophia in 't Veld

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Zásada korektního zpracování 
předpokládá, že by subjekt údajů měl být 
informován zejména 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.

(30) Zásada korektního a transparentního
zpracování předpokládá, že by subjekt 
údajů měl být informován zejména o 
probíhajícím zpracování údajů a jeho 
účelech, o jeho právním základě, 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.

Or. en
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Pozměňovací návrh 213
Jan Mulder

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Zásada korektního zpracování 
předpokládá, že by subjekt údajů měl být 
informován zejména 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.

(30) Zásada korektního zpracování 
předpokládá, že by subjekt údajů měl být 
transparentním způsobem informován 
zejména o probíhajícím zpracování údajů a 
jeho účelech, o jeho právním základě, 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 214
Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Zásada korektního zpracování 
předpokládá, že by subjekt údajů měl být 
informován zejména 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.

(30) Zásada korektního a transparentního
zpracování předpokládá, že by subjekt 
údajů měl být informován zejména 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.
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Pozměňovací návrh 215
Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Zásada korektního zpracování 
předpokládá, že by subjekt údajů měl být 
informován zejména 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.

(30) Zásada korektního a transparentního
zpracování předpokládá, že by subjekt 
údajů měl být informován zejména o 
probíhajícím zpracování údajů, jeho 
právním základě a jeho účelech, o tom, jak 
dlouho budou údaje uchovávány, o svém 
právu na přístup, opravu nebo výmaz a 
právu podat stížnost. Subjekt údajů je dále 
informován o případném profilování a o 
jeho zamýšlených dopadech. 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. en

Odůvodnění

Subjekty údajů by měly být informovány o právním základě sběru jejich osobních údajů. Tím 
se rovněž zajistí, že správce údajů bude při shromažďování údajů vždy znát právní základ pro 
své činnosti. Měly by být poskytnuty informace o případném profilování.

Pozměňovací návrh 216
Jan Mulder

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Každá osoba by měla mít právo na 
přístup k údajům, které o ní byly získány, a 
toto právo snadno uplatňovat, aby se mohla 

(32) Každá osoba by měla mít právo na 
přístup k údajům, které o ní byly získány, a 
toto právo snadno uplatňovat, aby se mohla 
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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, včetně subjektů údajů ve 
třetích zemích, a mělo by mu být povoleno 
získat kopii svých osobních údajů, které 
jsou zpracovávány.

přesvědčit o zákonnosti jejich zpracování. 
Každý subjekt údajů by proto měl mít 
právo, pokud možno předem vědět a 
dozvědět se zejména, za jakým účelem se 
údaje zpracovávají, jak dlouho budou 
uchovávány, kdo jsou příjemci údajů, 
včetně subjektů údajů ve třetích zemích, a 
mělo by mu být povoleno získat kopii 
svých osobních údajů, které jsou 
zpracovávány.

Or. en

Pozměňovací návrh 217
Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Členským státům by mělo být 
povoleno 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, aby se zabránilo maření 
úředních nebo právních šetření, 
vyšetřování nebo postupů, aby se zabránilo 
ovlivňování prevence, vyšetřování, 
odhalování a stíhání trestných činů nebo 
výkonu trestů, aby se zajistila ochrana 
veřejné nebo národní bezpečnosti nebo 
ochrana subjektu údajů nebo práv a svobod 
druhých.

(33) Členským státům by mělo být 
povoleno přijmout legislativní opatření, 
aby poskytnutí těchto informací subjektům 
údajů přiměřeně opozdily nebo omezily, 
jestliže je v demokratické společnosti 
částečné nebo úplné omezení s 
přihlédnutím k základním právům a 
oprávněným zájmům dotčené osoby 
nutným a úměrným opatřením, aby se 
zabránilo maření úředních nebo právních 
šetření, vyšetřování nebo postupů, aby se 
zabránilo ovlivňování prevence, 
vyšetřování, odhalování a stíhání trestných 
činů nebo výkonu trestů, aby se zajistila 
ochrana veřejné bezpečnosti nebo ochrana 
subjektu údajů nebo práv a svobod 
druhých.

Or. en

Pozměňovací návrh 218
Jan Philipp Albrecht
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Členským státům by mělo být 
povoleno 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, aby se zabránilo maření 
úředních nebo právních šetření, 
vyšetřování nebo postupů, aby se zabránilo 
ovlivňování prevence, vyšetřování, 
odhalování a stíhání trestných činů nebo 
výkonu trestů, aby se zajistila ochrana 
veřejné nebo národní bezpečnosti nebo 
ochrana subjektu údajů nebo práv a svobod 
druhých.

(33) Členským státům by mělo být 
povoleno 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 základním právům a 
oprávněným zájmům dotčené osoby 
nezbytně nutným a úměrným opatřením, 
aby se zabránilo maření úředních nebo 
právních šetření, vyšetřování nebo postupů, 
aby se zabránilo ovlivňování prevence, 
vyšetřování, odhalování a stíhání trestných 
činů nebo výkonu trestů, aby se zajistila 
ochrana veřejné nebo národní bezpečnosti 
nebo ochrana subjektu údajů nebo práv a 
svobod druhých.

Or. en

Odůvodnění

Vyjasnění ohledně omezení práva na informace. (Viz nové znění čl. 11 odst. 4 návětí.) 

Pozměňovací návrh 219
Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) Každá osoba by měla mít právo na 
opravu nepřesných osobních údajů, které 
se jí týkají, a právo na výmaz, pokud 
zpracování těchto údajů není v souladu 
s hlavními zásadami stanovenými v této 
směrnici. Pokud jsou osobní údaje 
zpracovávány v průběhu vyšetřování a v 
trestním řízení, plní se práva na opravu, 
informace, přístup, výmaz a omezení 

(36) Každá osoba by měla mít právo na 
opravu nepřesných osobních údajů, které 
se jí týkají, a právo na výmaz, pokud 
zpracování těchto údajů není v souladu se 
zásadami stanovenými v této směrnici. 
Pokud jsou osobní údaje zpracovávány v 
průběhu vyšetřování a v trestním řízení, 
plní se práva na opravu, informace, přístup, 
výmaz a omezení zpracování v souladu s 
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zpracování v souladu s vnitrostátními 
pravidly pro soudní řízení.

vnitrostátními pravidly pro soudní řízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 220
Nuno Melo

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Pro ochranu práv a svobod subjektů 
údajů v souvislosti se zpracováváním 
osobních údajů je třeba přijmout 
odpovídající technická a organizační 
opatření, aby se zajistilo splnění požadavků 
vyplývajících z této směrnice. Aby se 
zajistil soulad s ustanoveními přijatými 
podle této směrnice, měl by správce 
přijmout strategie a provést vhodná 
opatření, které splňují zejména zásady 
ochrany údajů již od návrhu a standardního 
nastavení ochrany údajů.

(Netýká se českého znění.)

Or. pt

Pozměňovací návrh 221
Axel Voss

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) Pro ochranu práv a svobod subjektů 
údajů, jakož i odpovědnost správců a 
zpracovatelů je třeba jasně vymezit 
odpovědnosti podle této směrnice, včetně 
případů, kdy správce určuje účely, 
podmínky a prostředky zpracování 
společně s jinými správci nebo kdy je 
zpracování prováděno jménem správce.

vypouští se
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Odůvodnění

Důsledek vypuštění článku 20.

Pozměňovací návrh 222
Sophia in 't Veld

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 40 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40a) Správce nebo zpracovatel by měl 
provést posouzení dopadu na ochranu 
údajů v případě, že zpracování údajů 
s sebou kvůli své povaze, rozsahu nebo 
účelu nese zvláštní rizika z hlediska práv a 
svobod subjektů údajů, přičemž toto 
posouzení by mělo zahrnovat zejména
plánovaná opatření, záruky a 
mechanismy, jimiž lze zajistit ochranu 
osobních údajů, a prokáže soulad s touto 
směrnicí.

Or. en

Pozměňovací návrh 223
Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 40 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40a) Ke zpracování osobních údajů v této 
citlivé oblasti by mělo být přistoupeno až 
po provedení posouzení dopadu. Členské 
státy by tudíž měly před navrhováním 
nových systémů zpracování osobních 
údajů provést posouzení dopadu 
plánovaných postupů zpracování na 
ochranu osobních údajů.
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Or. en

Pozměňovací návrh 224
Sophia in 't Veld

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41) Aby byla zajištěna účinná ochrana 
práv a svobod subjektů údajů 
prostřednictvím preventivních opatření, 
měl by správce nebo zpracovatel v určitých 
případech před zpracováním konzultovat 
orgán dozoru.

(41) Aby byla zajištěna účinná ochrana 
práv a svobod subjektů údajů 
prostřednictvím preventivních opatření, 
měl by správce nebo zpracovatel v určitých 
případech před zpracováním konzultovat 
orgán dozoru. Pokud navíc z posouzení 
dopadu na ochranu údajů vyplývá, že 
zpracovávání s sebou pravděpodobně 
přinese vysoká specifická rizika z hlediska 
práv a svobod subjektů údajů, měl by být 
orgán dozoru schopen před zahájením 
činnosti zabránit rizikovému zpracování, 
které není v souladu s touto směrnicí.

Or. en

Pozměňovací návrh 225
Jan Mulder

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41) Aby byla zajištěna účinná ochrana 
práv a svobod subjektů údajů 
prostřednictvím preventivních opatření, 
měl by správce nebo zpracovatel v určitých 
případech před zpracováním konzultovat 
orgán dozoru.

(41) Aby byla zajištěna účinná ochrana 
práv a svobod subjektů údajů 
prostřednictvím preventivních opatření, 
měl by správce nebo zpracovatel v určitých 
případech před zpracováním konzultovat 
orgán dozoru. Pokud zpracovávání s sebou 
pravděpodobně přinese vysoká specifická
rizika z hlediska práv a svobod subjektů 
údajů, měl by být orgán dozoru schopen 
před zahájením činnosti zabránit 
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zpracování, které není v souladu s touto 
směrnicí, a navrhnout nápravu takové 
situace.

Or. en

Pozměňovací návrh 226
Jan Mulder

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 42

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(42) Není-li odpovídajícím způsobem 
a včas řešeno narušení bezpečnosti 
osobních údajů, může to příslušnému 
jednotlivci způsobit škodu, například 
v podobě poškození pověsti. Proto by měl 
správce, jakmile se dozví, že došlo 
k takovému narušení bezpečnosti, toto 
narušení ohlásit příslušnému 
vnitrostátnímu orgánu. Jednotlivci, jejichž 
osobní údaje nebo soukromí 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 
osobních údajů nebo soukromí jednotlivce, 
pokud by v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů mohlo vést například ke 
krádeži totožnosti nebo podvodu, fyzické 
újmě, významnému ponížení nebo
poškození pověsti.

(42) Není-li odpovídajícím způsobem 
a včas řešeno narušení bezpečnosti 
osobních údajů, může to příslušnému 
jednotlivci způsobit škodu, například 
v podobě poškození pověsti. Proto by měl 
správce, jakmile se dozví, že došlo 
k takovému narušení bezpečnosti, toto 
narušení ohlásit příslušnému 
vnitrostátnímu orgánu. Jednotlivci, jejichž 
osobní údaje nebo soukromí 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 
osobních údajů nebo soukromí jednotlivce, 
pokud by v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů mohlo vést například ke 
krádeži totožnosti nebo podvodu, fyzické 
újmě, významnému ponížení, poškození 
pověsti nebo hospodářské či sociální 
ztrátě.

Or. en

Pozměňovací návrh 227
Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 42
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(42) Není-li odpovídajícím způsobem 
a včas řešeno narušení bezpečnosti 
osobních údajů, může to příslušnému 
jednotlivci způsobit škodu, například 
v podobě poškození pověsti. Proto by měl 
správce, jakmile se dozví, že došlo 
k takovému narušení bezpečnosti, toto 
narušení ohlásit příslušnému 
vnitrostátnímu orgánu. Jednotlivci, jejichž 
osobní údaje nebo soukromí 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 
osobních údajů nebo soukromí jednotlivce, 
pokud by v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů mohlo vést například ke 
krádeži totožnosti nebo podvodu, fyzické 
újmě, významnému ponížení nebo 
poškození pověsti.

(42) Není-li odpovídajícím způsobem 
a včas řešeno narušení bezpečnosti 
osobních údajů, může to příslušnému 
jednotlivci způsobit škodu, například 
v podobě poškození pověsti. Proto by měl 
správce, jakmile se dozví, že došlo 
k takovému narušení bezpečnosti, toto 
narušení ohlásit příslušnému 
vnitrostátnímu orgánu. Jednotlivci, jejichž 
osobní údaje nebo soukromí 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 
osobních údajů nebo soukromí jednotlivce, 
pokud by mohlo vést například ke krádeži 
totožnosti nebo podvodu, fyzické újmě, 
významnému ponížení nebo poškození 
pověsti.

Or. en

Pozměňovací návrh 228
Axel Voss

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(43) Při vytváření podrobných pravidel 
týkajících se formy a postupů ohlašování 
případů narušení bezpečnosti osobních 
údajů by měly být náležitě zohledněny 
okolnosti případu, včetně otázky, zda byly 
osobní údaje chráněny vhodnými 
technickými ochrannými opatřeními, jež 
pravděpodobnost zneužití účinně omezují. 
Tato pravidla a postupy by navíc měly vzít 
v úvahu oprávněné zájmy příslušných 
orgánů v případech, kdy by předčasné 

vypouští se
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zveřejnění mohlo zbytečně ztížit 
vyšetřování okolností narušení.

Or. de

Odůvodnění

Důsledek změny článků 28 a 29.

Pozměňovací návrh 229
Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(43) Při vytváření podrobných pravidel 
týkajících se formy a postupů ohlašování 
případů narušení bezpečnosti osobních 
údajů by měly být náležitě zohledněny 
okolnosti případu, včetně otázky, zda byly 
osobní údaje chráněny vhodnými 
technickými ochrannými opatřeními, jež 
pravděpodobnost zneužití účinně omezují. 
Tato pravidla a postupy by navíc měly vzít 
v úvahu oprávněné zájmy příslušných 
orgánů v případech, kdy by předčasné 
zveřejnění mohlo zbytečně ztížit 
vyšetřování okolností narušení.

(43) Při vytváření podrobných pravidel 
týkajících se formy a postupů ohlašování 
případů narušení bezpečnosti osobních 
údajů by měly být náležitě zohledněny 
okolnosti případu, včetně otázky, zda byly 
osobní údaje chráněny vhodnými 
technickými ochrannými opatřeními, jež 
pravděpodobnost zneužití účinně omezují. 
Tato pravidla a postupy by navíc měly vzít 
v úvahu oprávněné zájmy příslušných 
orgánů v případech, kdy by předčasné 
zveřejnění mohlo zbytečně ztížit 
vyšetřování okolností narušení. Kódování 
by nemělo být považováno za 
neprolomitelné.

Or. en

Pozměňovací návrh 230
Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 43 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(43a) Některé formy zpracovávání, jako je 
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například profilování, zpracovávání 
citlivých kategorií údajů, sledování 
veřejně přístupných prostorů (včetně 
videokamer), jakož i zpracovávání 
genetických a biometrických údajů nebo 
údajů o dětech představují zvláštní riziko. 
V zájmu řešení těchto rizik by správci měli 
v případě, že plánují takové zpracovávání 
zavést, provádět posouzení dopadu na 
základní práva. V rámci tohoto posouzení 
by měla být vysvětlena rizika a opatření 
přijatá pro jejich řešení, zejména pokud 
jde o diskriminaci. Správci by měli rovněž 
zjistit, jak se k této otázce staví subjekty 
údajů nebo jejich zástupci. 

Or. en

Pozměňovací návrh 231
Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 44

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(44) Správce nebo zpracovatel by měl 
jmenovat osobu, která by mu pomáhala 
sledovat dodržování ustanovení přijatých 
podle této směrnice. Různé složky 
příslušného orgánu mohou společně 
jmenovat inspektora ochrany údajů. Tito 
inspektoři ochrany údajů by měli moci 
plnit své povinnosti a úkoly nezávisle a 
účinně.

(44) Správce nebo zpracovatel by měl 
jmenovat osobu, která by mu pomáhala 
sledovat dodržování ustanovení přijatých 
podle této směrnice. Tito inspektoři 
ochrany údajů musí být schopni plnit své 
povinnosti a úkoly nezávisle a účinně. To 
vyžaduje mimo jiné existenci pravidel pro 
předcházení konfliktům zájmů, zajištění 
přiměřených zdrojů a náležité správní 
zařazení s cílem zabránit zásahům ze 
strany správců.

Or. en

Pozměňovací návrh 232
Axel Voss
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 45

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(45) Členské státy by měly zajistit, aby se 
předávání údajů do třetích zemí 
uskutečnilo jen tehdy, je-li to nezbytné pro 
účely prevence, vyšetřování, odhalování či 
stíhání trestných činů nebo výkonu trestů a 
je-li správce ve třetí zemi nebo 
mezinárodní organizaci příslušným 
orgánem ve smyslu této směrnice. 
K předávání může dojít v případech, kdy 
Komise rozhodla, že daná třetí země nebo 
mezinárodní organizace zajišťuje 
přiměřenou úroveň ochrany, nebo pokud 
byly stanoveny vhodné záruky.

(45) Členské státy by měly zajistit, aby se 
předávání údajů do třetích zemí 
uskutečnilo jen tehdy, je-li to nezbytné pro 
účely prevence, vyšetřování, odhalování či 
stíhání trestných činů nebo výkonu trestů a 
je-li správce ve třetí zemi nebo 
mezinárodní organizaci příslušným 
orgánem ve smyslu této směrnice.

Or. de

Pozměňovací návrh 233
Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 45

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(45) Členské státy by měly zajistit, aby se 
předávání údajů do třetích zemí 
uskutečnilo jen tehdy, je-li to nezbytné pro 
účely prevence, vyšetřování, odhalování či 
stíhání trestných činů nebo výkonu trestů a 
je-li správce ve třetí zemi nebo 
mezinárodní organizaci příslušným 
orgánem ve smyslu této směrnice. 
K předávání může dojít v případech, kdy 
Komise rozhodla, že daná třetí země nebo 
mezinárodní organizace zajišťuje 
přiměřenou úroveň ochrany, nebo pokud 
byly stanoveny vhodné záruky.

(45) Členské státy by měly zajistit, aby se 
předávání údajů do třetích zemí 
uskutečnilo jen tehdy, je-li to nezbytné pro 
účely prevence, vyšetřování, odhalování či 
stíhání jednoho či více konkrétních 
trestných činů nebo výkonu trestů a je-li 
správce ve třetí zemi nebo mezinárodní 
organizaci příslušným veřejným orgánem 
ve smyslu této směrnice. K předávání může 
dojít v případech, kdy Komise rozhodla, že 
daná třetí země nebo mezinárodní 
organizace zajišťuje přiměřenou úroveň 
ochrany. Údaje předané příslušným 
veřejným orgánům ve třetích zemích by 
neměly být dále zpracovány pro jiné účely, 
než pro které byly předány.
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Or. en

Pozměňovací návrh 234
Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 45 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(45a) Další předávání ze strany 
příslušných orgánů ve třetích zemích nebo 
mezinárodních organizací, jimž byly 
osobní údaje předány, by mělo být 
přípustné pouze tehdy, pokud je další 
předání nezbytné pro tentýž konkrétní 
účel jako předání původní a pokud je 
dalším příjemcem rovněž příslušný 
veřejný orgán. To by mohlo nastat 
například tehdy, pokud je další předání 
nezbytné pro účely prevence, vyšetřování, 
odhalování či stíhání stejného trestného 
činu, jako je trestný čin, který byl 
důvodem původního předání, nebo pro 
účely výkonu stejného trestu, jako je trest, 
který byl důvodem původního předání. 
Další předávání by nemělo být přípustné 
pro obecné účely vymáhání práva. Kromě 
toho by měl příslušný orgán, který provedl 
původní předání, vydat k dalšímu předání 
souhlas.

Or. en

Pozměňovací návrh 235
Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 46

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(46) Komise může s účinkem pro celou 
Unii rozhodnout, že určité třetí země nebo 

(46) Komise může s účinkem pro celou 
Unii rozhodnout, že určité třetí země nebo 
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území či odvětví zpracovávání v dané třetí 
zemi nebo určitá mezinárodní organizace 
zajišťují vhodnou úroveň ochrany údajů, a 
tímto způsobem ve vztahu k třetím zemím 
nebo mezinárodním organizacím, které 
jsou považovány za schopné poskytovat 
takovou úroveň ochrany, zajišťují právní 
jistotu a jednotné uplatňování práva v celé 
Unii. V těchto případech mohou být osobní 
údaje do těchto zemí předávány, aniž by 
bylo třeba získat další povolení.

území v dané třetí zemi nebo určitá 
mezinárodní organizace zajišťují vhodnou 
úroveň ochrany údajů, a tímto způsobem 
ve vztahu k třetím zemím nebo 
mezinárodním organizacím, které jsou 
považovány za schopné poskytovat 
takovou úroveň ochrany, zajišťují právní 
jistotu a jednotné uplatňování práva v celé 
Unii. V těchto případech mohou být osobní 
údaje do těchto zemí předávány, aniž by 
bylo třeba získat další povolení.

Or. en

Pozměňovací návrh 236
Louis Michel

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 46

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(46) Komise může s účinkem pro celou 
Unii rozhodnout, že určité třetí země nebo 
území či odvětví zpracovávání v dané třetí 
zemi nebo určitá mezinárodní organizace 
zajišťují vhodnou úroveň ochrany údajů, a 
tímto způsobem ve vztahu k třetím zemím 
nebo mezinárodním organizacím, které 
jsou považovány za schopné poskytovat 
takovou úroveň ochrany, zajišťují právní 
jistotu a jednotné uplatňování práva v celé 
Unii. V těchto případech mohou být osobní 
údaje do těchto zemí předávány, aniž by 
bylo třeba získat další povolení.

(46) Komise může s účinkem pro celou 
Unii rozhodnout, že určité třetí země nebo 
území či odvětví zpracovávání v dané třetí 
zemi nebo určitá mezinárodní organizace 
zajišťují vhodnou úroveň ochrany údajů, a 
tímto způsobem ve vztahu k třetím zemím 
nebo mezinárodním organizacím, které 
jsou považovány za schopné poskytovat 
takovou úroveň ochrany, zajišťují právní 
jistotu a jednotné uplatňování práva v celé 
Unii. V těchto případech mohou být osobní 
údaje do těchto zemí či těmto 
mezinárodním organizacím předávány, 
aniž by bylo třeba získat další povolení.

Or. en

Pozměňovací návrh 237
Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 48
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(48) Komise by měla být rovněž schopna 
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, vyjma 
případů, kdy je založeno na mezinárodní 
dohodě, vhodných zárukách nebo na 
výjimce. Měly by být naplánovány postupy 
pro konzultace mezi Komisí a těmito 
třetími zeměmi nebo mezinárodními 
organizacemi. Avšak takovým 
rozhodnutím Komise by neměla být 
dotčena možnost předávat údaje na 
základě vhodných záruk nebo na základě 
výjimky stanovené této směrnici.

(48) Komise by měla být rovněž schopna 
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, vyjma 
případů, kdy je založeno na mezinárodní 
dohodě zajišťující minimální úroveň 
ochrany stanovenou v této směrnici nebo 
na výjimce. Měly by být naplánovány 
postupy pro konzultace mezi Komisí a 
těmito třetími zeměmi nebo mezinárodními 
organizacemi.

Or. en

Pozměňovací návrh 238
Nuno Melo

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 48

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(48) Komise by měla být rovněž schopna 
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, vyjma 
případů, kdy je založeno na mezinárodní 
dohodě, vhodných zárukách nebo na 
výjimce. Měly by být naplánovány postupy 
pro konzultace mezi Komisí a těmito 
třetími zeměmi nebo mezinárodními 
organizacemi. Avšak takovým 
rozhodnutím Komise by neměla být 
dotčena možnost předávat údaje na základě 

(Netýká se českého znění.)
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vhodných záruk nebo na základě výjimky 
stanovené této směrnici.

Or. pt

Pozměňovací návrh 239
Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 49

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(49) Předávání údajů, které není založené 
na rozhodnutí o přiměřenosti, by mělo být 
přípustné pouze v případě, pokud byly v 
právně závazném nástroji stanoveny 
vhodné záruky, jež zajišťují ochranu 
osobních údajů, nebo pokud správce nebo 
zpracovatel posoudil všechny okolnosti 
daného předání údajů nebo dané řady 
předání údajů a na základě tohoto 
posouzení se domnívá, že pro ochranu 
osobních údajů existují vhodné záruky. 
V případech, kdy neexistují důvody, které 
by připouštěly předávání údajů, by měly 
být povoleny výjimky, pokud je to nutné k 
ochraně životních zájmů subjektu údajů 
nebo jiné osoby nebo k ochraně 
oprávněných zájmů subjektu údajů, jestliže 
tak stanoví právo členského státu, který 
osobní údaje předává, pokud je to nezbytné 
pro odvrácení bezprostřední a závažné 
hrozby pro veřejnou bezpečnost v 
některém členském státě nebo třetí zemi, 
pokud je to v jednotlivých případech nutné 
pro účely prevence, vyšetřování, 
odhalování či stíhání trestných činů nebo 
výkonu trestů nebo pokud je to v 
jednotlivých případech nutné pro uplatnění, 
výkon nebo obhajobu právních nároků.

(49) Předávání údajů, které není založené 
na rozhodnutí o přiměřenosti, by mělo být 
přípustné pouze v případě, pokud byly v 
právně závazném nástroji stanoveny 
vhodné záruky, jež zajišťují ochranu 
osobních údajů. V případech, kdy 
neexistují důvody, které by připouštěly 
předávání údajů, by měly být povoleny 
výjimky, pokud je to nutné k ochraně 
životních zájmů subjektu údajů nebo jiné 
fyzické osoby nebo k ochraně oprávněných 
zájmů subjektu údajů, jestliže tak stanoví 
právo členského státu, který osobní údaje 
předává, pokud je to nezbytné pro 
odvrácení bezprostřední a závažné hrozby 
pro veřejnou bezpečnost v některém 
členském státě nebo třetí zemi, pokud je to 
v jednotlivých případech nutné pro účely 
prevence, vyšetřování, odhalování či 
stíhání konkrétních trestných činů nebo 
výkonu trestů nebo pokud je to v 
jednotlivých případech nutné pro uplatnění, 
výkon nebo obhajobu právních nároků. 
Pokud Komise přijme negativní 
rozhodnutí o přiměřenosti, mělo by být 
uplatnění výjimek omezeno na případy, 
kdy je předání nezbytné pro ochranu 
životních zájmů subjektu údajů nebo jiné 
osoby nebo pokud je to nezbytné pro 
odvrácení bezprostřední a závažné hrozby 
pro veřejnou bezpečnost v některém 
členském státě nebo třetí zemi. Tyto 
výjimky by měly být v každém případě 
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vykládány restriktivně. Zejména by 
neměly být používány pro umožnění 
častého předávání, předávání značného 
rozsahu či strukturálního předávání. Také 
při předávání údajů o jednotlivých 
případech by se množství údajů mělo 
omezit na zcela nezbytné minimum. 
Kromě toho by o každém předání 
založeném na výjimce měl být učiněn 
komplexní záznam. Tyto záznamy by měly 
být na požádání poskytnuty orgánu 
dozoru.

Or. en

Pozměňovací návrh 240
Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 54

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(54) Obecné podmínky pro členy orgánu 
dozoru by měly být v každém členském 
státě upraveny právním předpisem a 
zejména by měly stanovit, že tito členové 
by měli být jmenováni parlamentem nebo 
vládou členského státu, a dále by měly 
obsahovat pravidla o osobní způsobilosti 
členů a jejich postavení.

(54) Obecné podmínky pro členy orgánu 
dozoru by měly být v každém členském 
státě upraveny právním předpisem a 
zejména by měly stanovit, že tito členové 
by měli být jmenováni parlamentem 
členského státu, a dále by měly obsahovat 
pravidla o osobní způsobilosti členů a 
jejich postavení.

Or. en

Pozměňovací návrh 241
Axel Voss

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 55

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(55) Ačkoli se tato směrnice vztahuje také 
na činnosti vnitrostátních soudů, neměly by 

(55) Ačkoli se tato směrnice vztahuje také 
na činnosti vnitrostátních soudů, neměly by 
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být orgány dozoru příslušné k dozoru nad 
zpracováním osobních údajů, pokud soudy 
jednají v rámci svých soudních pravomocí, 
aby byla zachována nezávislost soudců při 
výkonu jejich soudních úkolů. Tato 
výjimka by však měla být omezena na čistě 
soudní činnosti v soudních řízeních a 
neměla by se vztahovat na jiné činnosti, 
do kterých mohou být soudci v souladu 
s vnitrostátním právem zapojeni.

být orgány dozoru příslušné k dozoru nad 
zpracováním osobních údajů, pokud soudy 
jednají v rámci svých soudních pravomocí, 
aby byla zachována nezávislost soudců při 
výkonu jejich soudních úkolů.

Or. de

Pozměňovací návrh 242
Axel Voss

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 56

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(56) Aby se zajistilo jednotné sledování a 
prosazování této směrnice v celé Unii, 
měly by mít orgány dozoru v každém 
členském státě tytéž povinnosti a účinné 
pravomoci, včetně pravomocí provádět 
šetření, právně závazné zásahy, 
rozhodnutí a sankce, zejména v případech 
stížností jednotlivců, a pravomoci obrátit 
se na soud.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 243
Axel Voss

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 57

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(57) Každý orgán dozoru by se měl 
zabývat stížnostmi podanými kterýmkoli 
subjektem údajů a záležitost prošetřit. 

(57) Každý orgán dozoru by se měl 
zabývat stížnostmi podanými kterýmkoli 
subjektem údajů a záležitost prošetřit. 
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Šetření, které následuje po podání 
stížnosti, by mělo být s výhradou soudního 
přezkumu provedeno v rozsahu, jenž je 
v daném případě přiměřený. Orgán dozoru 
by měl subjekt údajů v rozumné lhůtě 
informovat o vývoji a výsledku stížnosti.
Subjekt údajů by měl být průběžně 
informován v případě, kdy je zapotřebí 
další šetření nebo koordinace s jiným 
orgánem dozoru.

Orgán dozoru by měl subjekt údajů 
v rozumné lhůtě informovat o vývoji a 
výsledku stížnosti. Subjekt údajů by měl 
být průběžně informován v případě, kdy je 
zapotřebí další šetření nebo koordinace s 
jiným orgánem dozoru.

Or. de

Odůvodnění

Důsledek vypuštění práva na podání stížnosti pro sdružení a inspektory ochrany údajů 
v článku 50.

Pozměňovací návrh 244
Axel Voss

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 61

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(61) Veškeré subjekty, organizace nebo 
sdružení, jejichž cílem je chránit práva a 
zájmy subjektů údajů v souvislosti s 
ochranou jejich osobních údajů a jež byly 
řádně zřízeny v souladu s právem 
některého členského státu, by měly mít 
právo vznést jménem subjektů údajů 
stížnost nebo uplatnit právo na soudní 
opravný prostředek, pokud od nich mají 
patřičné pověření, nebo nezávisle na 
stížnosti subjektu údajů podat vlastní 
stížnost, jestliže se domnívají, že došlo k 
narušení bezpečnosti osobních údajů.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Důsledek vypuštění práva na podání stížnosti pro sdružení a inspektory ochrany údajů 
v článku 50.
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Pozměňovací návrh 245
Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 61

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(61) Veškeré subjekty, organizace nebo 
sdružení, jejichž cílem je chránit práva a 
zájmy subjektů údajů v souvislosti s 
ochranou jejich osobních údajů a jež byly 
řádně zřízeny v souladu s právem 
některého členského státu, by měly mít 
právo vznést jménem subjektů údajů 
stížnost nebo uplatnit právo na soudní 
opravný prostředek, pokud od nich mají 
patřičné pověření, nebo nezávisle na 
stížnosti subjektu údajů podat vlastní 
stížnost, jestliže se domnívají, že došlo k 
narušení bezpečnosti osobních údajů.

(61) Veškeré subjekty, organizace nebo 
sdružení, jejichž cílem je chránit práva a 
zájmy fyzických osob a jež byly řádně 
zřízeny v souladu s právem některého 
členského státu, by měly mít právo vznést 
jménem subjektů údajů stížnost nebo 
uplatnit právo na soudní opravný 
prostředek nebo nezávisle na stížnosti 
subjektu údajů podat vlastní stížnost, 
jestliže se domnívají, že došlo k narušení 
bezpečnosti osobních údajů, nebo že 
správce porušil zásady ochrany údajů již 
od návrhu a standardního nastavení 
ochrany údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 246
Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 64

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(64) Veškeré škody, které mohou 
vzniknout osobám v důsledku 
nezákonného 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 v případě vyšší moci.

(64) Veškeré škody – hmotné či nehmotné 
–, které mohou vzniknout osobám v 
důsledku nezákonného zpracování, by 
měly být nahrazeny správcem nebo 
zpracovatelem, který může být zproštěn 
své odpovědnosti, pouze tehdy, pokud 
prokáže, že vznik škody mu nelze přičítat, 
zejména pokud prokáže chybu subjektu 
údajů nebo v případě vyšší moci.

Or. en
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Pozměňovací návrh 247
Sophia in 't Veld

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 65 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(65a) Předávání osobních údajů jiným 
orgánům nebo soukromým subjektům v 
Unii je zakázáno, s výjimkou případů, kdy 
je předání v souladu s právními předpisy a 
příjemce údajů je usazen v některém 
členském státě, kdy předání nebrání žádné 
oprávněné zvláštní zájmy subjektu údajů a 
je v konkrétním případě nezbytné buď ke 
splnění zákonem uložené povinnosti 
správce, který údaje předává, nebo k 
zabránění bezprostřednímu a závažnému 
ohrožení veřejné bezpečnosti nebo k 
předcházení závažnému porušení práv 
fyzických osob. Správce informuje 
příjemce o účelu zpracování. Příjemce 
osobních údajů je rovněž informován o 
omezeních zpracovávání a zajistí, že tato 
omezení budou dodržena.

Or. en

Pozměňovací návrh 248
Jan Mulder

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 65 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(65a) Předávání osobních údajů jiným 
orgánům nebo soukromým subjektům v 
Unii je zakázáno, s výjimkou případů, kdy 
je zabráněno bezprostřednímu a 
závažnému ohrožení veřejné bezpečnosti 
nebo závažnému porušení práv fyzických 
osob. Správce by měl příjemce informovat 
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o účelu zpracování. Příjemce osobních 
údajů by rovněž měl být informován o 
omezeních zpracovávání a zajistí, že tato 
omezení budou dodržena.

Or. en

Pozměňovací návrh 249
Axel Voss

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 66

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(66) Aby byly splněny cíle této směrnice, 
zejména chránit základní práva a svobody 
fyzických osob a především jejich právo 
na ochranu osobních údajů a zajistit 
volný pohyb osobních údajů mezi 
příslušnými orgány 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 v souvislosti s 
ohlašováním případů narušení 
bezpečnosti osobních údajů orgánu 
dozoru. Je zvláště důležité, aby Komise 
v rámci přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to i na odborné 
úrovni. Při přípravě a vypracovávání aktů 
v přenesené pravomoci by Komise měla 
zajistit, aby byly příslušné dokumenty 
předány současně, včas a vhodným 
způsobem Evropskému parlamentu a 
Radě.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 250
Axel Voss
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 67

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(67) Komisi by měly být svěřeny prováděcí 
pravomoci za účelem zajištění jednotných 
podmínek pro provádění této směrnice, 
pokud jde o dokumentaci vedenou správci 
a zpracovateli, bezpečnost zpracování, 
zejména v souvislosti s normami 
kódování, ohlašování případů narušení 
bezpečnosti osobních údajů orgánu 
dozoru a odpovídající úroveň ochrany 
poskytované třetí zemí nebo územím či 
odvětvím zpracovávání v třetí zemi nebo 
mezinárodní organizací. 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.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 251
Axel Voss

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 68

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(68) Pro přijímání opatření, pokud jde o 
dokumentaci vedenou správci a 
zpracovateli, bezpečnost zpracování, 
ohlašování případů narušení bezpečnosti 
osobních údajů orgánu dozoru a 
odpovídající úroveň ochrany poskytované 
třetí zemí nebo územím či odvětvím 
zpracovávání v třetí zemi nebo 
mezinárodní organizací, by se měl použít 
přezkumný postup, neboť se jedná o akty 
s obecnou působností.

(68) Pro přijímání opatření, pokud jde o 
dokumentaci vedenou správci a 
zpracovateli, bezpečnost zpracování a 
odpovídající úroveň ochrany poskytované 
třetí zemí nebo územím či odvětvím 
zpracovávání v třetí zemi nebo 
mezinárodní organizací, by se měl použít 
přezkumný postup, neboť se jedná o akty 
s obecnou působností.
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Or. de

Pozměňovací návrh 252
Axel Voss

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 70

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(70) Vzhledem k tomu, že cílů této 
směrnice, totiž ochrany základních práv a 
svobod fyzických osob a zejména jejich 
práva na ochranu osobních údajů a 
zajištění volného pohybu osobních údajů 
mezi příslušnými orgány v rámci Unie, 
nelze uspokojivě dosáhnout na úrovni 
členských států, a proto jich lze z důvodu 
rozsahu a účinků tohoto opatření lépe 
dosáhnout na úrovni Unie, může Unie 
přijmout opatření v souladu se zásadou 
subsidiarity stanovenou v článku 5 
Smlouvy o Evropské unii. V souladu se 
zásadou proporcionality stanovenou 
v uvedeném článku nepřekračuje tato 
směrnice rámec toho, co je nezbytné 
k dosažení těchto cílů.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 253
Axel Voss

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 72

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(72) Konkrétní ustanovení pro 
zpracovávání osobních údajů příslušnými 
orgány za účelem prevence, vyšetřování, 
odhalování či stíhání trestných činů nebo 
výkonu trestů v aktech Unie, jež byla 
přijata před datem přijetí této směrnice a 

vypouští se
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jež upravují zpracovávání osobních údajů 
mezi členskými státy nebo přístup 
určených orgánů členských států do 
informačních systémů zřízených podle 
Smluv, by neměla být nijak dotčena. 
Komise by měla posoudit vztah mezi touto 
směrnicí a akty, jež byly přijaty před 
datem přijetí této směrnice a jež upravují 
zpracovávání osobních údajů mezi 
členskými státy nebo přístup určených 
orgánů členských států do informačních 
systémů zřízených podle Smluv, aby bylo 
zjištěno, nakolik je třeba sladit tato 
konkrétní ustanovení s touto směrnicí.

Or. de

Pozměňovací návrh 254
Axel Voss

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 73

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(73) Aby bylo zajištěna komplexní a 
jednotná ochrana osobních údajů v Unii, 
měly by být mezinárodní dohody uzavřené 
členskými státy před vstupem této 
směrnice v platnost změněny v souladu s 
touto směrnicí.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 255
Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 73

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(73) Aby bylo zajištěna komplexní a 
jednotná ochrana osobních údajů v Unii, 

(73) Aby bylo zajištěna komplexní a 
jednotná ochrana osobních údajů v Unii, 
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měly by být mezinárodní dohody uzavřené 
členskými státy před vstupem této 
směrnice v platnost změněny v souladu s 
touto směrnicí.

měly by být mezinárodní dohody uzavřené 
Unií nebo členskými státy před vstupem 
této směrnice v platnost změněny v 
souladu s touto směrnicí.

Or. en

Pozměňovací návrh 256
Axel Voss

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Touto směrnicí se stanoví pravidla pro 
ochranu fyzických osob v souvislosti se 
zpracováváním osobních údajů příslušnými 
orgány za účelem prevence, vyšetřování, 
odhalování či stíhání trestných činů nebo 
výkonu trestů.

1. Touto směrnicí se stanoví pravidla pro 
ochranu fyzických osob v souvislosti se
zpracováváním osobních údajů příslušnými 
orgány za účelem předcházení hrozbám 
pro veřejnou bezpečnost, předběžných 
kroků k budoucímu trestnímu stíhání, 
předcházení hrozbám, vyšetřování, 
odhalování či stíhání trestných činů a také 
výkonu trestů.

Or. de

Odůvodnění

Při policejním předcházení hrozbám nastávají problémy při vymezování oblastí působnosti 
směrnice a nařízení. Pokud není hrozící nebezpečí trestně postižitelné, a policie tudíž nemůže 
zabránit trestnému činu ve smyslu čl. 1 odst. 1 návrhu směrnice, nelze směrnici použít (např. 
v případě pohřešovaných osob nebo pachatelů sebevraždy). Předpisy obecného nařízení o 
ochraně údajů jsou pro předcházení hrozbám zcela nevhodné.

Pozměňovací návrh 257
Axel Voss

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy v souladu s touto 2. Minimální ustanovení této směrnice 
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směrnicí: nebrání členským státům v tom, aby 
ponechaly v platnosti nebo přijaly 
ustanovení na ochranu osobních údajů, 
která zajišťují vyšší standard ochrany.

Or. de

Odůvodnění

Cílem směrnice by mělo být vytvoření celoevropských minimálních norem ochrany, a nikoli 
nahrazení stávajících vnitrostátních předpisů. Členským státům proto musí být výslovně 
povoleno přijímat přísnější ustanovení.

Pozměňovací návrh 258
Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy v souladu s touto směrnicí: 2. Minimální ustanovení této směrnice 
nebrání členským státům v tom, aby 
ponechaly v platnosti nebo přijaly 
ustanovení na ochranu osobních údajů, 
která zajišťují vyšší standard ochrany. 
Členské státy přinejmenším v souladu s 
touto směrnicí:

Or. en

Odůvodnění

Cílem směrnice by mělo být vytvoření celoevropských minimálních norem ochrany, a nikoli 
nahrazení stávajících vnitrostátních předpisů. Členským státům proto musí být výslovně 
povoleno přijímat přísnější ustanovení. Odkaz na návrh stanoviska výboru JURI.

Pozměňovací návrh 259
Axel Voss

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) chrání základní práva a svobody 
fyzických osob, zejména jejich právo na 
ochranu osobních údajů, a

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 260
Carlos Coelho

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) chrání základní práva a svobody 
fyzických osob, zejména jejich právo na 
ochranu osobních údajů, a

a) chrání základní práva a svobody 
fyzických osob, zejména jejich právo na 
ochranu jejich osobních údajů a soukromí, 
a

Or. pt

Pozměňovací návrh 261
Nuno Melo

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) chrání základní práva a svobody 
fyzických osob, zejména jejich právo na 
ochranu osobních údajů, a

a) chrání základní práva a svobody 
fyzických osob, zejména jejich právo na 
ochranu osobních údajů, brání 
diskriminaci na základě pohlaví, rasového 
nebo etnického původu, náboženského 
vyznání nebo víry, zdravotního postižení, 
věku nebo sexuální orientace, a

Or. pt
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Pozměňovací návrh 262
Axel Voss

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. de

Pozměňovací návrh 263
Carlos Coelho

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.

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
v souladu s volným pohybem údajů 
stanoveným v článku 16 SFEU. Volný 
pohyb údajů se neuplatní vůči členským 
státům, které se nesplní podmínky tohoto 
legislativního aktu.

Or. pt

Pozměňovací návrh 264
Nuno Melo

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

b) zajišťují, aby z důvodu ochrany 
poskytované podle písmena a) nebyla 
omezena ani zakázána výměna osobních 
údajů příslušnými orgány v rámci Unie.

Or. pt

Pozměňovací návrh 265
Axel Voss

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. Směrnice 
se nevztahuje na případy, kdy osobní 
údaje jsou či mají být obsaženy 
v záznamech nebo souborech záznamů, 
jež jsou vedeny v papírové podobě.

Or. de

Pozměňovací návrh 266
Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Zpracovávání nebo výměna osobních 
údajů příslušnými orgány v rámci Unie 
vyžaduje právní základ v právu Unie nebo 
členských států. Tato směrnice sama o 
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sobě takový právní základ neposkytuje.

Or. en

Odůvodnění

Vyjasnění: pro zpracovávání a výměnu osobních údajů je stále zapotřebí samostatného 
právního základu. Tato směrnice pouze harmonizuje pravidla pro ochranu údajů v uvedených 
případech.

Pozměňovací návrh 267
Cornelia Ernst

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 268
Jan Philipp Albrecht

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
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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 269
Axel Voss

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) prováděné orgány, institucemi a jinými 
subjekty Unie.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 270
Sophia in 't Veld

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) prováděné orgány, institucemi a jinými 
subjekty Unie.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 271
Jan Mulder

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) prováděné orgány, institucemi a jinými vypouští se
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subjekty Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 272
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) prováděné orgány, institucemi a jinými 
subjekty Unie.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Komplexní přístup k ochraně údajů znamená také, že budou do působnosti směrnice zahrnuty 
orgány, instituce a jiné subjekty Unie.

Pozměňovací návrh 273
Axel Voss

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – 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 
prostředky, o nichž lze důvodně 
předpokládat, že je správce nebo jakákoli 
jiná fyzická nebo právnická osoba, která se 
správcem spolupracuje, 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;
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Or. de

Pozměňovací návrh 274
Sophia in 't Veld

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – 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, samu o sobě či ve 
spojení s přiřazenými údaji, 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 jedinečný 
identifikátor, identifikační kód, lokalizační 
údaje, elektronické identifikátory nebo s 
odkazem na jeden či více zvláštních prvků 
její fyzické, fyziologické, genetické, 
psychické, ekonomické, kulturní, sociální
nebo genderové identity nebo sexuální 
orientace;

Or. en

Pozměňovací návrh 275
Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – 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 

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 
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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;

odkazem na identifikační číslo nebo jiný 
jedinečný identifikátor, lokalizační údaje, 
elektronický identifikátor nebo s odkazem 
na jeden či více zvláštních prvků její 
fyzické, fyziologické, genetické, 
psychické, ekonomické, kulturní nebo 
sociální identity;

Or. en

Pozměňovací návrh 276
Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – 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, samotnou či ve 
spojení s přiřazenými údaji, 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 jedinečný 
identifikátor, lokalizační údaje, 
elektronický či neelektronický 
identifikátor nebo s odkazem na jeden či 
více zvláštních prvků její fyzické, 
fyziologické, genetické, psychické, 
ekonomické, kulturní, sociální nebo 
genderové identity nebo sexuální 
orientace;

Or. en

Odůvodnění

Za účelem zajištění řádné ochrany je důležité, aby pojmy „osobní údaje“ a „subjekt údajů“ 
nebyly definovány příliš úzce. Směrnice by se měla zcela zřejmě vztahovat na údaje, které 
umožňují vyčleňování, a mělo by být jasné, že na elektronické či neelektronické identifikátory 
je třeba ve většině případů nahlížet jako na osobní údaje. Širší definice pojmů „osobní údaje“ 
a „subjekt údajů“ jsou důležité pro vytvoření ochrany, která obstojí i v budoucnosti. Tato 
definice zajistí soudržnosti s nařízením o ochraně údajů.
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Pozměňovací návrh 277
Axel Voss

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) „trestným činem“ také čin 
postihovaný podle vnitrostátních právních 
předpisů správními orgány z důvodu 
porušení právních předpisů za 
předpokladu, že by jejich rozhodnutí 
mohlo vést k řízení před soudem s 
příslušností zejména v trestních věcech;

Or. de

Odůvodnění

Na základě článku 3 Úmluvy o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy 
Evropské unie.

Pozměňovací návrh 278
Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – bod 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a) „profilováním“ jakákoli forma 
automatizovaného zpracování určeného 
k vyhodnocení jistých rysů osobnosti 
fyzické osoby nebo k analýze či 
předpovídání zejména ekonomické 
situace, lokalizace, zdravotního stavu, 
osobních preferencí, spolehlivosti nebo 
chování této fyzické osoby;

Or. en
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Pozměňovací návrh 279
Nuno Melo

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – bod 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a) „profilováním“ postup automatického 
zpracovávání údajů spočívající 
v kategorizaci jednotlivce, zejména za 
účelem přijetí rozhodnutí, které se týká 
tohoto jednotlivce, nebo za účelem 
analýzy či předpovídání jeho osobních 
preferencí, chování či postojů;

Or. pt

Pozměňovací návrh 280
Axel Voss

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) „omezením zpracování“ značení 
uložených osobních údajů za účelem 
omezení jejich zpracování v budoucnu;

4) „blokováním“ značení uložených 
osobních údajů za účelem omezení jejich 
zpracování v budoucnu;

Or. de

Pozměňovací návrh 281
Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – 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 

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

uchovávaných nebo jinak zpracovávaných;

Or. en

Pozměňovací návrh 282
Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – 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

Není podstatné, co narušení bezpečnosti osobních údajů způsobilo. Místo narušení 
bezpečnosti by se tak mohlo stát také náhodně, z nedbalosti či z jiných důvodů.

Pozměňovací návrh 283
Carlos Coelho

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – bod 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14) „příslušnými orgány“ veškeré orgány 
veřejné moci příslušné k prevenci, 
vyšetřování, odhalování či stíhání trestných 
činů nebo výkonu trestů;

14) „příslušnými orgány“ veškeré orgány 
veřejné moci, které jsou v souladu 
s relevantními právními předpisy každého 
členského státu příslušné k prevenci, 
vyšetřování, odhalování či stíhání trestných 
činů nebo výkonu trestů;
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Or. pt

Pozměňovací návrh 284
Wim van de Camp

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – bod 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

15a) „značením“ značení uložených 
osobních údajů, jehož účelem není omezit 
jejich zpracování v budoucnu;

Or. nl

Odůvodnění

Uvádí znění návrhu směrnice do souladu se zněním rámcového rozhodnutí o ochraně údajů 
(čl. 2 písm. j)). Článek 16 stanoví, že správce je povinen údaje označit. Pojem „značení“ však 
není vymezen. Tento pozměňovací návrh toto opomenutí napravuje.

Pozměňovací návrh 285
Carmen Romero López

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – bod 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

15a) „ochranou údajů již od návrhu“ 
uplatnění ochrany údajů na celý cyklus 
životnosti technologie, od počáteční fáze 
návrhu, přes její zavedení a používání, až 
po její konečné stažení z trhu;

Or. es

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh doplňuje definici ochrany údajů již od návrhu, neboť se jedná o 
pojem, na nějž směrnice odkazuje.
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Pozměňovací návrh 286
Carmen Romero López

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – bod 15 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

15b) „ochranou údajů již od návrhu“ 
nastavení možností ochrany soukromí u 
zboží a služeb takovým způsobem, aby byly 
respektovány obecné zásady ochrany 
údajů, jako je transparentnost,
minimalizace údajů, účel omezení, 
celistvost údajů, minimalizace doby 
uchovávání, prostor pro jednání subjektu 
údajů a odpovědnost;

Or. es

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh doplňuje definici ochrany údajů již od návrhu, neboť se jedná o 
pojem, na nějž směrnice odkazuje.

Pozměňovací návrh 287
Axel Voss

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – bod 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) „anonymizací“ taková změna 
osobních údajů, v jejímž důsledku je 
přiřazení jednotlivých údajů o osobních a 
věcných poměrech určité identifikované 
nebo identifikovatelné fyzické osobě 
nemožné nebo možné pouze za 
nepřiměřeného vynaložení času, nákladů 
a pracovního úsilí;

Or. de

Pozměňovací návrh 288
Axel Voss
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Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – bod 15 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15b) „informačními systémy Evropské 
unie“ pouze ty informační systémy, které 
byly vytvořeny na základě třetí části hlavy 
V kapitoly 4 nebo 5 Smlouvy o fungování 
Evropské unie nebo na základě Smlouvy o 
založení Evropského společenství;

Or. de

Pozměňovací návrh 289
Axel Voss

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – bod 15 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15c) „souhlasem subjektu údajů“ 
jakýkoli svobodný, konkrétní, vědomý a 
výslovný projev vůle, kterým subjekt údajů 
dává buď v podobě prohlášení nebo 
jiného jednoznačného potvrzení své 
svolení ke zpracování svých osobních 
údajů;

Or. de

Odůvodnění

Pozměňovací návrh zavádí užší chápání souhlasu subjektu údajů. I když v zásadě občan a stát 
nemohou mít stejné postavení, může souhlas v konkrétním případě posloužit jako odůvodnění, 
například při hromadných testech DNA.

Pozměňovací návrh 290
Axel Voss

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – bod 15 d (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15d) „příslušnými orgány“ veškeré 
orgány veřejné moci příslušné k prevenci, 
vyšetřování, odhalování či stíhání 
trestných činů nebo výkonu trestů, včetně 
orgánů, institucí a jiných subjektů 
Evropské unie;

Or. de

Pozměňovací návrh 291
Axel Voss

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zpracovávány korektně a zákonným 
způsobem;

a) zpracovávány korektně a zákonným a 
transparentním, jakož i přezkoumatelným
způsobem;

Or. de

Odůvodnění

Změnou se znění směrnice přizpůsobuje znění nařízení o ochraně údajů. S ohledem na 
„balíčkový přístup“ by měly pro oba právní předpisy platit stejné zásady pro zpracovávání 
údajů.

Pozměňovací návrh 292
Sophia in 't Veld

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – 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;
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Or. en

Odůvodnění

Znění je podobné obdobnému pozměňovacímu návrhu k obecnému nařízení o ochraně údajů.

Pozměňovací návrh 293
Jan Mulder

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zpracovávány korektně a zákonným 
způsobem;

a) zpracovávány korektně a zákonným a 
transparentním způsobem;

Or. en

Pozměňovací návrh 294
Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – 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 295
Carlos Coelho

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) shromažďovány pro stanovené účely, 
výslovně vyjádřené a legitimní, a nesmí být 

b) shromažďovány pro stanovené účely, 
výslovně vyjádřené a legitimní, a nesmí být 
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dále zpracovávány způsobem, který je s 
těmito účely neslučitelný;

dále používány pro jiný účel, a to ani 
v případě, že by byl se zpracováváním 
slučitelný, pokud z ustanovení právních 
předpisů nevyplývá něco jiného;

Or. pt

Pozměňovací návrh 296
Axel Voss

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – 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; smějí být zpracovávány pouze 
tehdy, nepostačuje-li pro konkrétní účel 
anonymizované zpracování.

Or. de

Odůvodnění

Změnou se znění směrnice přizpůsobuje znění nařízení o ochraně údajů. S ohledem na 
„balíčkový přístup“ by měly pro oba právní předpisy platit stejné zásady pro zpracovávání 
údajů.

Pozměňovací návrh 297
Jan Mulder

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – 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) co nejvíce omezené na účel, pro který 
jsou zpracovávány, musí pro něj být 
relevantní a ve vztahu k němu přiměřené;

Or. en
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Pozměňovací návrh 298
Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – 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) co nejvíce omezené na účel, pro který 
jsou zpracovávány, musí pro něj být 
relevantní a ve vztahu k němu přiměřené;
musí být zpracovávány pouze tehdy a 
dokud nemůže být daného účelu dosaženo 
zpracováním informací, které nezahrnují 
osobní údaje; osobní údaje soukromých 
subjektů nebo jiných veřejných orgánů 
jsou přístupné pouze pro vyšetřování či 
stíhání 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

Odůvodnění

Důležité vyjasnění pro odstranění mezery mezi směrnicí a nařízením o ochraně údajů a pro 
zajištění pokrytí přesunu osobních údajů z oblasti působnosti nařízení do oblasti působnosti 
směrnice.

Pozměňovací návrh 299
Sophia in 't Veld

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c
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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) co nejvíce omezené na účel, pro který 
jsou zpracovávány, musí pro něj být 
relevantní a ve vztahu k němu přiměřené; 
zpracovávány jsou pouze tehdy a dokud 
nemůže být daného účelu dosaženo méně 
narušujícím způsobem; 

Or. en

Pozměňovací návrh 300
Sophia in 't Veld

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – 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 301
Carlos Coelho

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – 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, pravidelně posuzované 
z hlediska kvality, a je-li to nezbytné, 
i aktualizované; musí být přijata veškerá 
opatření, aby osobní údaje, které jsou 
nepřesné z hlediska účelů, pro které se 
zpracovávají, byly bezodkladně vymazány 
nebo opraveny;
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Or. pt

Pozměňovací návrh 302
Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – 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, byly 
bezodkladně vymazány nebo opraveny;

Or. en

Pozměňovací návrh 303
Axel Voss

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(Netýká se českého znění.)

Or. de

Odůvodnění

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh 304
Sophia in 't Veld

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. e
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

e) uchovávány ve formě umožňující 
identifikaci nebo vyčlenění subjektů údajů 
po dobu ne delší, než je nezbytné pro 
účely, pro které jsou zpracovávány;

Or. en

Pozměňovací návrh 305
Axel Voss

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. f – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

f) zpracovávány a používány výlučně 
příslušnými pracovníky příslušných 
orgánů v rámci výkonu jejich činnosti.

Or. de

Pozměňovací návrh 306
Sophia in 't Veld

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. f – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

f) zpracovávány v odpovědnosti správce, 
který při každém zpracování zajistí a je 
schopen prokázat dodržování ustanovení 
přijatých podle této směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 307
Jan Philipp Albrecht
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Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. f – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

f) zpracovávány v odpovědnosti správce, 
který při každém zpracování zajistí a je 
schopen prokázat dodržování ustanovení 
přijatých podle této směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh je v souladu s návrhem zprávy o nařízení o ochraně údajů.

Pozměňovací návrh 308
Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) zpracovávány způsobem, jenž subjektu 
údajů účinně umožňuje výkon jeho práv,
jak je stanoveno v článcích 10 až 17;

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh je v souladu s návrhem zprávy o nařízení o ochraně údajů.

Pozměňovací návrh 309
Carlos Coelho

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) zpřístupněny či poskytovány pouze 
řádně pověřeným pracovníkům 
příslušných orgánů, kteří je potřebují 
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k plnění svých úkolů, přičemž je nutné 
zavést přísnou politiku správy 
uživatelských profilů.

Or. pt

Pozměňovací návrh 310
Jan Mulder

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Údaje, jež byly původně zpracovány 
k jiným účelům, než jsou účely uvedené 
v čl. 1 odst. 1, mohou být použity pouze
pro účely prevence, vyšetřování, 
odhalování či stíhání trestných činů, 
pokud jsou zpracovávány na platném 
zákonném základě, který poskytuje 
dostatečné záruky pro subjekt údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 311
Sophia in 't Veld

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby osobní údaje, 
které byly původně zpracovány k jiným 
účelům, než jsou účely uvedené v čl. 1 
odst. 1, byly příslušným orgánům 
zpřístupněny, pouze pokud to výslovně 
povolují právní předpisy Unie nebo 
členského státu, které musí splňovat 
požadavky stanovené v čl. 7 odst. 1a a 
musí zajistit, aby:
a) přístup byl povolen pouze řádně 
pověřenými pracovníky příslušných 
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orgánů v rámci plnění jejich povinností, 
za předpokladu, že příslušný orgán může 
prokázat, že v daném případě je 
zpracování osobních údajů nezbytné a 
přiměřené pro prevenci, vyšetřování, 
odhalování a stíhání trestných činů nebo 
pro výkon trestů;
b) žádost o přístup byla podána písemně, 
byla zdůvodněna, a odkazovala na právní 
základ žádosti; a
c) písemná žádost byla zdokumentována; 
a 
d) byly zajištěny vhodné záruky, které v 
souvislosti se zpracováním osobních 
údajů zajistí ochranu základních práv a 
svobod. Tyto záruky nemají vliv na 
zvláštní podmínky pro přístup k osobním 
údajům, jako je soudní povolení v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy, a 
zároveň tyto podmínky doplňují.

Or. en

Pozměňovací návrh 312
Wim van de Camp

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Osobní údaje, které byly původně 
shromážděny pro jiný účel, mohou být 
použity pouze pro prevenci, vyšetřování a 
odhalování trestných činů a pro stíhání 
pachatelů, a to na základě zákonného 
nástroje, který poskytne přiměřené záruky 
ochrany soukromí subjektu údajů.

Or. nl

Odůvodnění

Používání údajů pro jiné účely vyžaduje náležitý právní základ ve vnitrostátních právních 
předpisech.
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Pozměňovací návrh 313
Carlos Coelho

Návrh směrnice
Článek 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4a
Časové omezení uchování a přezkum

1. Členské státy učiní veškeré nezbytné 
kroky, aby zajistily, že příslušné orgány 
odstraní osobní údaje zpracovávané podle 
této směrnice, pokud již nejsou nezbytné 
pro účely, pro něž byly shromážděny a 
následně zpracovány.
2. Členské státy zajistí, aby příslušné 
orgány zavedly nezbytné mechanismy, 
které zajistí stanovení lhůt pro odstranění 
osobních údajů a pro pravidelný přezkum 
potřebnosti uchovávání těchto údajů, 
včetně stanovení lhůt pro uchovávání pro 
různé kategorie subjektů údajů. Budou 
stanovena procesní opatření, která zajistí 
dodržování těchto lhůt a intervalů pro 
pravidelné přezkumy.

Or. pt

Pozměňovací návrh 314
Wim van de Camp

Návrh směrnice
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5 vypouští se
Rozlišování mezi různými kategoriemi 

subjektů údajů
1. Členské státy stanoví, že správce v míře, 
do jaké je to možné, jednoznačně rozlišuje 
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mezi osobními údaji různých kategorií 
subjektů údajů, například:
a) osob, u nichž existují závažné důvody k 
domněnce, že spáchaly trestný čin nebo se 
jej chystají spáchat;
b) osob odsouzených za trestný čin;
c) osob, které se staly obětí trestného činu 
nebo u kterých některé skutečnosti vedou 
k domněnce, že by obětí trestného činu 
mohly být,
d) třetích osob v souvislosti s trestným 
činem, například osob, které by mohly být 
předvolány jako svědci při vyšetřování 
nebo při následném trestním řízení nebo 
které mohou poskytnout informace o 
trestných činech nebo o kontaktu či 
společníkovi některé z osob uvedených v 
písmenech a) a b), a
e) osob, které nespadají do žádné z výše 
uvedených kategorií.

Or. nl

Pozměňovací návrh 315
Monika Hohlmeier

Návrh směrnice
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5 vypouští se
Rozlišování mezi různými kategoriemi 

subjektů údajů
1. Členské státy stanoví, že správce v míře, 
do jaké je to možné, jednoznačně rozlišuje 
mezi osobními údaji různých kategorií 
subjektů údajů, například:
a) osob, u nichž existují závažné důvody k 
domněnce, že spáchaly trestný čin nebo se 
jej chystají spáchat;
b) osob odsouzených za trestný čin;
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c) osob, které se staly obětí trestného činu 
nebo u kterých některé skutečnosti vedou 
k domněnce, že by obětí trestného činu 
mohly být,
d) třetích osob v souvislosti s trestným 
činem, například osob, které by mohly být 
předvolány jako svědci při vyšetřování 
nebo při následném trestním řízení nebo 
které mohou poskytnout informace o 
trestných činech nebo o kontaktu či 
společníkovi některé z osob uvedených v 
písmenech a) a b), a
e) osob, které nespadají do žádné z výše 
uvedených kategorií.

Or. de

Pozměňovací návrh 316
Jan Mulder

Návrh směrnice
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5 vypouští se
Rozlišování mezi různými kategoriemi 

subjektů údajů
1. Členské státy stanoví, že správce v míře, 
do jaké je to možné, jednoznačně rozlišuje 
mezi osobními údaji různých kategorií 
subjektů údajů, například:
a) osob, u nichž existují závažné důvody k 
domněnce, že spáchaly trestný čin nebo se 
jej chystají spáchat;
b) osob odsouzených za trestný čin;
c) osob, které se staly obětí trestného činu 
nebo u kterých některé skutečnosti vedou 
k domněnce, že by obětí trestného činu 
mohly být,
d) třetích osob v souvislosti s trestným 
činem, například osob, které by mohly být 
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předvolány jako svědci při vyšetřování 
nebo při následném trestním řízení nebo 
které mohou poskytnout informace o 
trestných činech nebo o kontaktu či 
společníkovi některé z osob uvedených v 
písmenech a) a b), a
e) osob, které nespadají do žádné z výše 
uvedených kategorií.

Or. en

Pozměňovací návrh 317
Axel Voss

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1

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:

vypouští se

a) osob, u nichž existují závažné důvody k 
domněnce, že spáchaly trestný čin nebo se 
jej chystají spáchat;
b) osob odsouzených za trestný čin;
c) osob, které se staly obětí trestného činu 
nebo u kterých některé skutečnosti vedou 
k domněnce, že by obětí trestného činu 
mohly být,
d) třetích osob v souvislosti s trestným 
činem, například osob, které by mohly být 
předvolány jako svědci při vyšetřování 
nebo při následném trestním řízení nebo 
které mohou poskytnout informace o 
trestných činech nebo o kontaktu či 
společníkovi některé z osob uvedených v 
písmenech a) a b), a
e) osob, které nespadají do žádné z výše 
uvedených kategorií.

Or. de
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Odůvodnění

Existence paušálních povinností rozlišování a kategorizace není nutná a jejich praktická 
proveditelnost se jeví jako zpochybnitelná, přičemž s nimi spojené administrativní a finanční 
náklady jsou značné. Chybí ustanovení o právních důsledcích; není jasné, jaké právní dopady 
mají být spojeny s rozlišováním.

Pozměňovací návrh 318
Sophia in 't Veld

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 319
Cornelia Ernst

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 320
Nuno Melo

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) osob, u nichž existují závažné důvody k 
domněnce, že spáchaly trestný čin nebo se 
jej chystají spáchat; 

a) osob, u nichž existují závažné důvody k 
domněnce, že spáchaly trestný čin; 

Or. pt

Pozměňovací návrh 321
Carlos Coelho

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) osob, které se staly obětí trestného činu 
nebo u kterých některé skutečnosti vedou 
k domněnce, že by obětí trestného činu 
mohly být,

c) osob, které se staly obětí trestného činu 
nebo u kterých existují věcné skutečnosti, 
jež vedou k domněnce, že by obětí 
trestného činu mohly být,

Or. pt

Pozměňovací návrh 322
Nuno Melo

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) osob, které se staly obětí trestného činu 
nebo u kterých některé skutečnosti vedou 
k domněnce, že by obětí trestného činu 
mohly být,

c) osob, které se staly obětí trestného činu;

Or. pt

Pozměňovací návrh 323
Sophia in 't Veld
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Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) třetích osob v souvislosti s trestným 
činem, například osob, které by mohly být 
předvolány jako svědci při vyšetřování 
nebo při následném trestním řízení nebo 
které mohou poskytnout informace o 
trestných činech nebo o kontaktu či 
společníkovi některé z osob uvedených v 
písmenech a) a b), a

d) třetích osob v souvislosti s trestným 
činem, například osob, které by mohly být 
předvolány jako svědci při vyšetřování 
nebo při následném trestním řízení nebo 
které mohou poskytnout informace o 
trestných činech nebo o kontaktu či 
společníkovi některé z osob uvedených v 
písmenech a) a b);

Or. en

Pozměňovací návrh 324
Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) třetích osob v souvislosti s trestným 
činem, například osob, které by mohly být 
předvolány jako svědci při vyšetřování 
nebo při následném trestním řízení nebo 
které mohou poskytnout informace o 
trestných činech nebo o kontaktu či 
společníkovi některé z osob uvedených v 
písmenech a) a b), a

d) osob, které by mohly být předvolány 
jako svědci při vyšetřování nebo při 
následném trestním řízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 325
Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) osob, které mohou poskytnout 
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informace o trestných činech;

Or. en

Pozměňovací návrh 326
Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

db) kontaktních osob či společníků 
některé z osob uvedených v písmenech a) 
a b), a

Or. en

Pozměňovací návrh 327
Sophia in 't Veld

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) osob, které nespadají do žádné z výše 
uvedených kategorií.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 328
Wim van de Camp

Návrh směrnice
Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Článek 5a
Oprávnění
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1. Členské státy stanoví, že správce 
provozuje systém udělování oprávnění, 
který splňuje požadavky na obezřetnost a 
přiměřenost.
2. Osobní údaje zpracovávají pouze osoby, 
které pro tento účel získaly od správce 
oprávnění v zájmu řádného plnění jejich 
úkolů a v mezích oprávnění.
3. Oprávnění zahrnuje jasný popis 
způsobů, jimiž je dotyčná osoba 
oprávněna zpracovávat údaje, a prvků 
úkolu, pro jehož splnění má být 
zpracování provedeno.

Or. nl

Odůvodnění

Pomocí oprávnění lze zajistit, aby osobní údaje používané při vyšetřování a stíhání byly 
zpracovávány pouze osobami, kterým správce udělil oprávnění ke zpracovávání těchto údajů, 
s cílem zajistit řádné plnění jejich úkolů. Omezení okruhu osob, jež mají přístup k osobním 
údajům, je vhodnější než rozlišování mezi kategoriemi dotčených osob.

Pozměňovací návrh 329
Jan Mulder

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy omezí přístup k osobním 
údajům na úzkou skupinu pracovníků, 
kteří pro tento účel obdrží řádné 
oprávnění. 

Or. en

Pozměňovací návrh 330
Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy vytvoří zvláštní pravidla 
upravující důsledky této kategorizace 
s přihlédnutím k různým účelům sběru 
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

Pozměňovací návrh 331
Jan Philipp Albrecht

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 
údajů a stanoví zvláštní záruky pro osoby, 
které nejsou podezřelé ze spáchání 
trestného činu nebo nebyly odsouzeny za 
trestný čin. 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

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 a data subject they 
belongs. 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 
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EDPS opinion, points. 349 to 354. 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 332
Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Kategorie subjektů údajů uvedené 
v odst. 1 písm. c), d) a e), tj. údaje týkající 
se osob, které nejsou podezřelé, a zejména 
dětí, podléhají zvláštním podmínkám a 
ochraně, jež zaručí, aby tyto údaje byly 
použity přiměřeně, a jsou pro ně 
stanoveny výrazně kratší lhůty pro 
uchovávání a pravidelný přezkum 
nutnosti tyto údaje uchovávat.

Or. pt

Pozměňovací návrh 333
Jan Mulder

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Osobní údaje mohou být zpracovávány 
pouze pracovníky, kteří k tomu od 
odpovědného orgánu obdrželi řádné 
oprávnění, a to za účelem náležitého 
plnění jejich úkolů a pouze v rozsahu 
tohoto oprávnění.

Or. en
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Pozměňovací návrh 334
Jan Mulder

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1c. Oprávnění obsahuje přiměřený popis 
úkolů a postupů zpracovávání, k němuž 
jsou dotčení pracovníci oprávněni.

Or. en

Pozměňovací návrh 335
Axel Voss

Návrh směrnice
Článek 6 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Různé stupně přesnosti a spolehlivosti 
osobních údajů

Věcná správnost

Or. de

Pozměňovací návrh 336
Axel Voss

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. Příslušné orgány zajistí, aby byly 
osobní údaje v míře, do jaké je to možné, 
přesné, úplné, a v případě potřeby 
aktualizované.

Or. de
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Pozměňovací návrh 337
Wim van de Camp

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 se v míře, do 
jaké je to možné, při zpracovávání 
„měkkých“ údajů o zapojení jednotlivců, 
kteří nejsou podezřelými, do plánování či 
spáchání závažných trestných činů, 
rozlišovaly údaje podle stupně jejich 
přesnosti a spolehlivosti.

Or. nl

Odůvodnění

The police process data concerning individuals in connection with the planning or 
commission of an offence. In this context it is not appropriate to distinguish between degrees 
of reliability of personal data, as this is ultimately a matter for the courts to rule on. However, 
some Member States have rules regarding the quality of the data on so-called non-suspects 
who it is thought may possibly have been involved in serious crime (individuals on whom 
criminal intelligence data are held). With a view to the exchange of such data, it is important 
that common rules should apply regarding the accuracy and reliability of the data.

Pozměňovací návrh 338
Jan Mulder

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 by měly stanovit zvláštní 
záruky pro zpracování osobních údajů 
osob, které nebyly odsouzeny za trestný 
čin nebo u nichž se nelze oprávněně 
domnívat, že spáchaly trestný čin.

Or. en
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Pozměňovací návrh 339
Axel Voss

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. Příslušné orgány zajistí, aby nebyly 
předávány ani zpřístupňovány osobní 
údaje, které jsou nesprávné, neúplné nebo 
neaktuální. Pro tento účel členské státy 
stanoví, že příslušné orgány 
přezkoumávají kvalitu osobních údajů 
před jejich předáním nebo zpřístupněním, 
je-li to proveditelné. Při každém předání 
údajů se k nim pokud možno doplní 
dostupné informace, které přijímajícímu 
členskému státu umožní zhodnotit jejich 
správnost, úplnost, aktuálnost a 
spolehlivost. Jestliže byly osobní údaje 
předány bez předchozího vyžádání, 
přijímající orgán neprodleně posoudí, zda 
jsou tyto údaje nezbytné pro účel, pro 
který byly předány.
Zjistí-li se, že došlo k předání nesprávných 
údajů nebo že údaje byly předány 
protiprávně, musí o tom být příjemce 
neprodleně informován. Příjemce je 
povinen tyto údaje neprodleně opravit 
v souladu s čl. 15 odst. 1 nebo vymazat 
v souladu s článkem 16.

Or. de

Odůvodnění

Návrh znění vychází z článku 8 rámcového rozhodnutí 2008/977/SVV a zakotvuje zákaz 
předávání nesprávných údajů.

Pozměňovací návrh 340
Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2
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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 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, které přijímajícímu členskému 
státu umožní zhodnotit jejich správnost, 
úplnost, aktuálnost a spolehlivost. Osobní 
údaje se nepředávají, pokud o ně 
příslušné orgány nepožádají, zejména 
pokud jde o údaje, jež pochází od 
soukromých subjektů.

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 EIOÚ, body 355-358.

Pozměňovací návrh 341
Wim van de Camp

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 se při 
zpracovávání osobních údajů uvedeném 
v odstavci 1 v míře, do jaké je to možné, 
rozlišovalo mezi osobními údaji 
založenými na skutečnostech a osobními 
údaji založenými na osobním hodnocení.
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Or. nl

Odůvodnění

The police process data concerning individuals in connection with the planning or 
commission of an offence. In this context it is not appropriate to distinguish between degrees 
of reliability of personal data, as this is ultimately a matter for the courts to rule on. However, 
some Member States have rules regarding the quality of the data on so-called non-suspects 
who it is thought may possibly have been involved in serious crime (individuals on whom 
criminal intelligence data are held). With a view to the exchange of such data, it is important 
that common rules should apply regarding the accuracy and reliability of the data.

Pozměňovací návrh 342
Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6a
Zjistí-li se, že došlo k předání nesprávných 
údajů nebo že údaje byly předány 
protiprávně, musí o tom být příjemce 
neprodleně informován. Příjemce je 
povinen tyto údaje neprodleně opravit 
v souladu s čl. 15 odst. 1 nebo vymazat 
v souladu s článkem 16.

Or. en

Pozměňovací návrh 343
Axel Voss

Návrh směrnice
Článek 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7 vypouští se
Zákonnost zpracování

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

Pozměňovací návrh 344
Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 – návětí

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 Unie nebo členských států 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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Pozměňovací návrh 345
Louis Michel

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) pro ochranu veřejného zájmu 
ohroženého sítí trestné činnosti působící 
např. v oblasti dopingu, ovlivňování 
výsledků zápasů či praní peněz.

Or. en

Pozměňovací návrh 346
Salvatore Iacolino

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) pro prevenci a odhalování trestných 
činů.

Or. it

Odůvodnění

Potřeba chránit zájmy subjektů údajů musí být vyvážena veřejným zájmem na zachování 
bezpečnosti a ochraně legálního hospodářství.

Pozměňovací návrh 347
Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7a
Další zpracování údajů pro neslučitelné 

účely
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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 životních 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

Pozměňovací návrh 348
Axel Voss

Návrh směrnice
Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7a
Zákonnost zpracování; Vyhrazení 

prostředků
1. Zpracovávání osobních údajů je 
zákonné, pouze pokud a dokud je 
prováděno při dodržování níže uvedených 
zásad.
2. Příslušné orgány mohou osobní údaje 
shromažďovat v rámci plnění svých úkolů 
pro přesně stanovené, jednoznačné a 
zákonné účely. Zákonným účelům slouží 
zejména shromažďování údajů:
a) pro splnění úkolu prováděného 
příslušným orgánem na základě právních 
předpisů pro účely stanovené v čl. 1 odst. 
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1;
b) pro splnění právní povinnosti, které 
podléhá správce;
c) se svolením dotčené osoby, aby osobní 
údaje, které se jej týkají, byly předmětem 
zpracování pro jeden či více přesně 
stanovených účelů;
d) pro ochranu oprávněných zájmů 
subjektům údajů;
e) pro ochranu oprávněných zájmů jiné 
osoby, pokud zjevně nepřeváží oprávněný 
zájem subjektu údajů na neprovedení 
zpracování;
f) pro zabránění 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, 
pokud členské státy stanoví vhodné 
záruky, například anonymizaci údajů.

Or. de

Odůvodnění

Pozměňovací návrh vychází z článku 3 rámcového rozhodnutí 2008/977/SVV a podrobněji 
upřesňuje účel. Odstavec 4 umožňuje zpracovávání údajů pro vědecké účely a přitom chrání 
subjekt údajů. Taková úprava v návrhu směrnice Komise chybí. K tomuto účelu slouží také 
začlenění anonymizovaných údajů v rámci článku 3. Nově se dále zavádí možnost svolení.

Pozměňovací návrh 349
Sophia in 't Veld
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Návrh směrnice
Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7a
Členské státy zakáží zpracovávání 
osobních údajů jiných osob, než které jsou 
uvedeny v odstavci 1, pokud je takové 
zpracovávání prováděno pro účely 
prevence nebo pro zajištění údajů s cílem 
jejich možného dalšího využití, ledaže:
a) zpracování je nezbytné pro legitimní, 
náležitě vymezený a konkrétní účel;
b) zpracování je striktně omezeno na 
dobu, která nepřesahuje dobu potřebnou 
pro konkrétní zpracování údajů;
c) jakékoli další použití pro jiné účely je 
zakázáno;
d) správce může prokázat splnění 
požadavků stanovených v písmenech a) a 
b) tohoto odstavce; a
e) účelu nelze dosáhnout méně 
narušujícím způsobem.

Or. en

Pozměňovací návrh 350
Dimitrios Droutsas

Návrh směrnice
Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7a
Další zpracování

1. Členské státy stanoví, že osobní údaje 
lze dále zpracovávat pro jiný účel 
stanovený v čl. 1 odst. 1, který není 
slučitelný s účely, k nimž byly údaje 
původně shromážděny, pokud je toto další 
zpracování nezbytné a přiměřené 
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v demokratické společnosti a vyžadují jej 
právní předpisy Unie nebo členských 
států. Před jakýmkoli zpracováním 
členský stát konzultuje inspektora 
ochrany údajů a provede posouzení 
dopadu na ochranu údajů.
2. Kromě požadavků uvedených v čl. 7 
odst. 1a obsahují právní předpisy Unie 
nebo členských států, jimiž je povoleno 
další zpracování uvedené v odstavci 1, 
jednoznačná a podrobná ustanovení
alespoň pro: 
a) konkrétní účely a prostředky 
zpracování; 
b) zajištění, aby přístup byl povolen pouze 
řádně pověřenými pracovníky příslušných 
orgánů v rámci plnění jejich povinností, 
existují-li důvody k předpokladu, že 
v daném případě zpracování osobních 
údajů podstatně přispěje k prevenci, 
vyšetřování, odhalování a stíhání 
trestných činů nebo výkonu trestů; a
c) stanovení vhodných záruk, které v 
souvislosti se zpracováním osobních 
údajů zajistí ochranu základních práv a 
svobod. 
Členské státy mohou požadovat, aby 
přístup k osobním údajům podléhal 
dalším podmínkám v souladu s právními 
předpisy daného členského státu, jako je 
soudní povolení.
3. Členské státy mohou rovněž povolit 
další zpracování osobních údajů k 
historickým, statistickým nebo vědeckým 
účelům za předpokladu, že stanoví vhodné 
záruky, například anonymizaci údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 351
Dimitrios Droutsas



AM\928472CS.doc 101/140 PE506.127v01-00

CS

Návrh směrnice
Článek 7 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7b
Různé kategorie subjektů údajů

1. Členské státy stanoví, že příslušné 
orgány mohou pro účely uvedené v čl. 1 
odst. 1 zpracovávat pouze osobní údaje 
následujících různých kategorií subjektů 
údajů:
a) osob, u nichž existují rozumné důvody 
k domněnce, že spáchaly trestný čin nebo 
se jej chystají spáchat;
b) osob odsouzených za trestný čin;
c) osob, které se staly obětí trestného činu 
nebo u kterých některé skutečnosti vedou 
k domněnce, že by obětí trestného činu 
mohly být;
d) třetích osob v souvislosti s trestným 
činem, například osob, které by mohly být 
předvolány jako svědci při vyšetřování 
nebo při následném trestním řízení nebo 
které mohou poskytnout informace o 
trestných činech nebo o kontaktu či 
společníkovi některé z osob uvedených v 
písmenech a) a b).
2. Osobní údaje jiných subjektů údajů, 
než jsou subjekty údajů uvedené 
v odstavci 1, mohou být zpracovávány 
pouze:
a) po dobu nezbytnou pro vyšetřování či 
stíhání konkrétního trestného činu za 
účelem posouzení relevantnosti údajů pro 
jednu z kategorií uvedených v odstavci 1; 
nebo
b) pokud je takové zpravování nezbytné 
pro cílené preventivní účely nebo pro 
účely trestní analýzy, pokud a dokud jsou 
tyto účely legitimní, náležitě vymezené a 
konkrétní a pokud je zpracování striktně 
omezeno na posouzení relevantnosti 
údajů pro jednu z kategorií uvedených 
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v odstavci 1; toto hledisko podléhá 
pravidelnému přezkumu každých šest 
měsíců, přičemž jakékoli další použití je 
zakázáno.
3. Členské státy zajistí, aby se na další 
zpracovávání osobních údajů týkajících se 
subjektů uvedených v odst. 1 písm. c) a d) 
vztahovala další omezení a záruky, 

Or. en

Pozměňovací návrh 352
Axel Voss

Návrh směrnice
Článek 7 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7b
Zvláštní aspekty osobních údajů z jiných 

členských států
1. U osobních údajů, které předal nebo 
zpřístupnil příslušný orgán jiného 
členského státu, je nutné kromě obecných 
zásad pro zpracovávání údajů respektovat 
níže uvedené zásady stanovené v 
odstavcích 2 až 4 tohoto článku.
2. Osobní údaje smějí být sdělovány 
soukromým subjektům pouze tehdy,
a) pokud příslušný orgán členského státu, 
od něhož byly údaje získány, udělil svůj 
souhlas s předáním v souladu se svým 
vnitrostátním právem;
b) pokud předání nebrání žádné 
oprávněné zájmy subjektu údajů; a
c) pokud je ve zvláštních případech 
předání pro příslušný orgán předávající 
údaje soukromému subjektu nutné pro:
i) splnění povinnosti, která je mu v 
souladu s právními předpisy přidělena;
ii) předcházení trestným činům, jejich 
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vyšetřování, odhalování nebo stíhání nebo 
výkon trestů;
iii) zabránění bezprostřednímu a vážnému 
ohrožení veřejné bezpečnosti nebo
iv) k předejití závažnému porušení práv 
jednotlivců.
Příslušný orgán předávající údaje 
soukromému subjektu informuje tento 
subjekt o účelech, pro něž mohou být tyto 
údaje výlučně použity.
3. Osobní údaje smějí být za podmínek čl. 
7 odst. 3 dále zpracovávány pouze pro 
následující jiné účely, než pro které byly 
předány nebo zpřístupněny:
a) předcházení trestným činům, jejich 
vyšetřování, odhalování nebo stíhání nebo 
výkon trestů, u kterých se nejedná o 
trestné činy nebo tresty, pro které byly 
údaje předány nebo zpřístupněny;
b) jiná soudní a správní řízení, která 
přímo souvisí s předcházením trestným 
činům, jejich vyšetřováním, odhalováním 
nebo stíháním nebo s výkonem trestů;
c) zabránění bezprostřednímu a vážnému 
ohrožení veřejné bezpečnosti nebo
d) jakýkoli jiný účel pouze s předchozím 
souhlasem předávajícího členského státu 
nebo se souhlasem subjektu údajů, je-li 
poskytnut v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy.
Odstavcem 1 není dotčen čl. 7 odst. 4.
4. Pokud podle právních předpisů 
předávajícího členského státu platí pro 
výměnu údajů mezi příslušnými orgány 
v rámci tohoto členského státu za určitých 
okolností zvláštní omezení zpracování 
údajů, předávající orgán na ně upozorní 
příjemce. Příjemce zajistí, aby tato 
omezení zpracování údajů byla dodržena.

Or. de
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Odůvodnění

Při přepracování tohoto článku byla převzata ustanovení článku 13 rámcového rozhodnutí 
2008/977/SVV, která se týkají nakládání s údaji, jež pocházejí z jiného členského státu, a tyto 
údaje zvlášť výrazně chrání. Článek 7a slouží zároveň k ochraně členského státu, z něhož 
údaje pocházejí, a vytváří tak v rámci Unie důvěru, že údaje nebudou dále zpracovávány 
podle libosti přijímajícího státu, která je pro výměnu údajů nezbytná.

Pozměňovací návrh 353
Axel Voss

Návrh směrnice
Článek 7 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7c
Stanovení lhůt pro výmaz a přezkum

Pro výmaz osobních údajů nebo 
pravidelný přezkum nutnosti jejich 
uchování se stanoví přiměřené lhůty. K 
dodržování těchto lhůt se stanoví 
procedurální opatření.

Or. de

Odůvodnění

Doplnění bylo doslovně převzato z rámcového rozhodnutí 2008/977/SVV.

Pozměňovací návrh 354
Axel Voss

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zakáží zpracovávání
osobních údajů, které odhalují rasový či 
etnický původ, politické názory, 
náboženské vyznání nebo přesvědčení,
členství v odborových organizacích, jakož i 
zpracovávání genetických údajů nebo

1. Zpracovávání osobních údajů, které 
odhalují rasový či etnický původ, politické 
názory, náboženské vyznání nebo 
filozofické přesvědčení nebo členství 
v odborových organizacích, jakož i 
zpracovávání údajů o zdraví či sexuálním 
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údajů o zdraví či sexuálním životě. životě je přípustné, pouze pokud

Or. de

Odůvodnění

Článek byl přeformulován po vzoru článku 6 rámcového rozhodnutí 2008/977/SVV. I když se 
odchyluje od systematiky návrhu směrnice, pokud jde o zásadu zákazu, zůstává zpracovávání 
citlivých údajů stejně jako doposud přípustné při splnění přísných podmínek. Vzhledem 
k velkému významu stop DNA jakožto důkaznímu materiálu je zásadní zákaz zpracovávání 
genetických údajů, který nově zavádí Komise, vypuštěn.

Pozměňovací návrh 355
Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zakáží zpracovávání 
osobních údajů, které odhalují rasový či 
etnický původ, politické názory, 
náboženské vyznání nebo přesvědčení, 
členství v odborových organizacích, jakož i 
zpracovávání genetických údajů nebo 
údajů o zdraví či sexuálním životě.

1. Členské státy zakáží zpracovávání 
osobních údajů, které odhalují rasový či 
etnický původ, politické názory, 
náboženské vyznání nebo filozofické 
přesvědčení, sexuální orientaci či 
genderovou identitu, členství a aktivity 
v odborových organizacích, jakož i 
zpracovávání genetických údajů nebo 
údajů o zdraví či sexuálním životě.

Or. en

Odůvodnění

Původní seznam kategorií je příliš úzký. Sladění s nařízením.

Pozměňovací návrh 356
Carlos Coelho

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zakáží zpracovávání 1. Členské státy zakáží zpracovávání 
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osobních údajů, které odhalují rasový či 
etnický původ, politické názory, 
náboženské vyznání nebo přesvědčení, 
členství v odborových organizacích, jakož i 
zpracovávání genetických údajů nebo 
údajů o zdraví či sexuálním životě.

osobních údajů, které odhalují soukromý 
život, rasový či etnický původ, politické 
názory, náboženské vyznání nebo 
přesvědčení, členství v odborových 
organizacích, jakož i zpracovávání 
genetických údajů nebo údajů o zdraví či 
sexuálním životě.

Or. pt

Pozměňovací návrh 357
Axel Voss

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 nezbytně nutné a 
bylo povoleno právním předpisem, který 
stanoví vhodné záruky, nebo

Or. de

Pozměňovací návrh 358
Axel Voss

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pokud je zpracování nutné pro ochranu 
životních zájmů subjektu údajů nebo jiné 
osoby nebo

b) pokud se zpracování týká údajů 
očividně zveřejňovaných subjektem údajů.

Or. de

Pozměňovací návrh 359
Carlos Coelho
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Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) pokud se zpracování týká údajů očividně 
zveřejňovaných subjektem údajů.

c) pokud se zpracování týká údajů očividně 
zveřejňovaných subjektem údajů, za 
předpokladu, že jsou relevantní a zcela 
nezbytné pro sledovaný účel.

Or. pt

Pozměňovací návrh 360
Axel Voss

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy stanoví, že opatření, která 
vůči subjektu údajů zakládají nepříznivé 
právní účinky nebo která se jej významně 
dotýkají a která byla přijata výlučně na 
základě automatizovaného zpracování 
osobních údajů určeného k vyhodnocení 
určitých rysů jeho osobnosti, se zakazují s 
výjimkou případů, kdy jsou povolena 
právním předpisem, který rovněž upřesňuje 
opatření zajišťující ochranu oprávněných 
zájmů subjektu údajů.

1. Opatření, která vůči subjektu údajů 
zakládají nepříznivé právní účinky nebo 
která se jej významně dotýkají a která byla 
přijata výlučně na základě 
automatizovaného zpracování osobních 
údajů určeného k vyhodnocení určitých 
rysů jeho osobnosti, jsou přípustná pouze 
tehdy, pokud jsou povolena právním 
předpisem, který rovněž upřesňuje opatření 
zajišťující ochranu oprávněných zájmů 
subjektu údajů.

Or. de

Odůvodnění

Přepracování tohoto článku se vrací ke znění rámcového rozhodnutí (2008/977/SVV, článek 
7). Profilování je i nadále přípustné pouze při splnění přísných podmínek, i když se ustupuje 
od zásady zákazu.

Pozměňovací návrh 361
Cornelia Ernst
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Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy stanoví, že opatření, která 
vůči subjektu údajů zakládají nepříznivé
právní účinky nebo která se jej významně 
dotýkají a která byla přijata výlučně na 
základě automatizovaného zpracování 
osobních údajů určeného k vyhodnocení 
určitých rysů jeho osobnosti, se zakazují s 
výjimkou případů, kdy jsou povolena 
právním předpisem, který rovněž 
upřesňuje opatření zajišťující ochranu 
oprávněných zájmů subjektu údajů.

1. Členské státy stanoví, že opatření, která 
vůči subjektu údajů zakládají právní účinky 
nebo která se jej významně dotýkají a která 
byla přijata na základě profilování, se 
zakazují s výjimkou případů, kdy jsou 
povolena právním předpisem, který rovněž 
upřesňuje opatření zajišťující ochranu 
oprávněných zájmů subjektu údajů, která 
zahrnuje právo na poskytnutí 
smysluplných informací o přístupu 
použitém při profilování a právo na přímý 
osobní kontakt, včetně vysvětlení 
rozhodnutí přijatého poté, co tento se 
tento kontakt uskutečnil.

Or. en

Odůvodnění

Osoby, jež jsou předmětem profilování, by měly být o této skutečnosti informovány a měly by 
jim být také poskytnuty smysluplné informace o přístupu uplatněném v rámci profilovacího 
opatření.

Pozměňovací návrh 362
Jan Mulder

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy stanoví, že opatření, která 
vůči subjektu údajů zakládají nepříznivé 
právní účinky nebo která se jej významně 
dotýkají a která byla přijata výlučně na 
základě automatizovaného zpracování 
osobních údajů určeného k vyhodnocení 
určitých rysů jeho osobnosti, se zakazují s 
výjimkou případů, kdy jsou povolena 
právním předpisem, který rovněž upřesňuje 
opatření zajišťující ochranu oprávněných 

1. Členské státy stanoví, že opatření, která 
vůči subjektu údajů zakládají nepříznivé 
právní účinky nebo která se jej významně 
dotýkají a která byla přijata zčásti či zcela
na základě automatizovaného zpracování 
osobních údajů určeného k vyhodnocení 
určitých rysů jeho osobnosti, se zakazují s 
výjimkou případů, kdy jsou povolena 
právním předpisem, který rovněž upřesňuje 
opatření zajišťující ochranu oprávněných 
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zájmů subjektu údajů. zájmů subjektu údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 363
Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy stanoví, že opatření, která 
vůči subjektu údajů zakládají nepříznivé 
právní účinky nebo která se jej významně 
dotýkají a která byla přijata výlučně na 
základě automatizovaného zpracování 
osobních údajů určeného k vyhodnocení 
určitých rysů jeho osobnosti, se zakazují s 
výjimkou případů, kdy jsou povolena 
právním předpisem, který rovněž 
upřesňuje opatření zajišťující ochranu 
oprávněných zájmů subjektu údajů.

1. Členské státy stanoví, že opatření, která 
vůči subjektu údajů zakládají nepříznivé 
účinky nebo která se jej významně dotýkají 
a která byla přijata výlučně na základě 
automatizovaného zpracování osobních 
údajů určeného k vyhodnocení určitých 
rysů jeho osobnosti, se zakazují.

Or. en

Odůvodnění

Profilovací opatření, která mohou mít nepříznivé účinky pro subjekt údajů, by vždy měla 
zahrnovat lidský prvek.

Pozměňovací návrh 364
Sophia in 't Veld

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy stanoví, že opatření, která 
vůči subjektu údajů zakládají nepříznivé 
právní účinky nebo která se jej významně 
dotýkají a která byla přijata výlučně na 
základě automatizovaného zpracování 

1. Členské státy stanoví, že každý subjekt 
údajů má právo, aby vůči němu nebylo 
uplatněno opatření, které vyvolává právní 
účinky týkající se této fyzické osoby nebo 
má na tuto fyzickou osobu významný 
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osobních údajů určeného k vyhodnocení 
určitých rysů jeho osobnosti, se zakazují s 
výjimkou případů, kdy jsou povolena 
právním předpisem, který rovněž 
upřesňuje opatření zajišťující ochranu 
oprávněných zájmů subjektu údajů.

dopad a které bylo zčásti nebo zcela 
přijato na základě automatizovaného 
zpracování osobních údajů určeného k 
vyhodnocení určitých rysů této fyzické 
osoby.

Or. en

Pozměňovací návrh 365
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy stanoví, že opatření, která 
vůči subjektu údajů zakládají nepříznivé 
právní účinky nebo která se jej významně
dotýkají a která byla přijata výlučně na 
základě automatizovaného zpracování 
osobních údajů určeného k vyhodnocení 
určitých rysů jeho osobnosti, se zakazují s 
výjimkou případů, kdy jsou povolena 
právním předpisem, který rovněž upřesňuje 
opatření zajišťující ochranu oprávněných 
zájmů subjektu údajů.

1. Členské státy stanoví, že opatření, která 
vůči subjektu údajů zakládají nepříznivé 
právní účinky nebo která se jej relevantně
dotýkají a která byla přijata primárně na 
základě automatizovaného zpracování 
osobních údajů určeného k vyhodnocení 
určitých rysů jeho osobnosti, se zakazují s 
výjimkou případů, kdy jsou povolena 
právním předpisem, který rovněž upřesňuje 
opatření zajišťující ochranu oprávněných 
zájmů subjektu údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 366
Sophia in 't Veld

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Aniž jsou dotčena další ustanovení 
této směrnice, může se na osobu vztahovat 
opatření uvedené v odstavci 1 pouze tehdy, 
je-li zpracování výslovně povoleno právem 
Unie nebo členského státu, které rovněž 
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stanoví vhodná opatření zajišťující 
ochranu oprávněných zájmů subjektu 
údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 367
Axel Voss

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.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Odstavec 2 svádí ke zvlášť rozsáhlému profilování a bylo by ho snadné obejít.

Pozměňovací návrh 368
Cornelia Ernst

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 pouze o zvláštní 
kategorie osobních údajů uvedené v článku 
8.

Or. en
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Odůvodnění

Měla by být zpřísněna ochrana proti používání zvláštních kategorií údajů.

Pozměňovací návrh 369
Jan Philipp Albrecht

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 vyčlenění subjektu údajů 
bez existence předchozího podezření, že 
subjekt údajů mohl spáchat či spáchá 
trestný čin, je zákonné pouze tehdy a do té 
míry, pokud je to zcela nezbytné pro 
vyšetřování závažného trestného činu 
nebo pro zabránění jednoznačnému a 
bezprostřednímu ohrožení veřejné 
bezpečnosti, existence státu nebo života 
lidí, zjištěnému na základě faktických 
skutečností. Toto zpracování nesmí
zahrnovat či vytvářet zvláštní kategorie 
osobních údajů uvedené v článku 8.

Or. en

Odůvodnění

Podmínky týkající se vyšetřování, při němž se provádí policejní zátahové akce s cílem 
identifikovat potenciální podezřelé, aniž by vůči těmto osobám existovalo počáteční 
podezření, musí být stanoveny mimořádně přísně. Pozměňovací návrh vychází z rozhodnutí 
německého Ústavního soudu BVerfG BvR 518/02, 4.4.2006.

Pozměňovací návrh 370
Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 a (nový)
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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, socioekonomického statusu, 
politických názorů, náboženského vyznání 
nebo filozofického přesvědčení, členství v 
odborových organizacích, sexuální 
orientace či genderové identity nebo které, 
ať již záměrně, či nikoli, vede k 
opatřením, která mají takový důsledek.

Or. en

Odůvodnění

Ustanovení zamezující diskriminujícímu profilování by měla být zpřísněna.

Pozměňovací návrh 371
Jan Philipp Albrecht

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, 
pohlaví či sexuální orientace nebo které 
(ať již záměrně, či nikoli) vede k 
opatřením, která mají takový důsledek.

Or. en

Odůvodnění

Profilování může pro subjekty údajů znamenat vážná rizika. Je náchylné k posilování 
diskriminace a menší transparentnosti rozhodnutí a nevyhnutelně s sebou nese riziko 
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chybných rozhodnutí. Z těchto důvodů by mělo být pečlivě regulováno: jeho používání by 
mělo být jasně omezeno a v případech, kdy může být použito, by měly existovat záruky proti 
diskriminaci. Profilování bývá bez užitku v případě velmi vzácných vlastností, neboť je zde 
nebezpečí nepravých pozitivních účinků. Kromě toho existuje závažné riziko širokého 
používání nespolehlivých a (v důsledku) diskriminačních profilů.

Pozměňovací návrh 372
Axel Voss

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy stanoví, že správce 
podnikne všechny přiměřené kroky k 
tomu, aby měl transparentní a snadno 
dostupná pravidla, kterými se řídí 
zpracovávání osobních údajů a výkon práv 
subjektů údajů.

1. Členské státy stanoví, že správce 
podnikne vhodné a přípustné kroky 
k tomu, aby měl transparentní a snadno 
dostupná pravidla, kterými se řídí 
zpracovávání osobních údajů a výkon práv 
subjektů údajů.

Or. de

Pozměňovací návrh 373
Axel Voss

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy stanoví, že správce 
poskytuje subjektům údajů veškeré 
informace a veškerá oznámení související 
se zpracováváním osobních údajů 
srozumitelnou formou za použití jasného, 
běžně užívaného jazyka.

2. Členské státy stanoví, že správce 
poskytuje subjektům údajů veškeré 
informace a veškerá oznámení související 
se zpracováváním osobních údajů 
srozumitelnou formou za použití co 
nejjasnějšího, běžně užívaného jazyka.

Or. de

Pozměňovací návrh 374
Cornelia Ernst
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Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy stanoví, že správce 
poskytuje subjektům údajů veškeré 
informace a veškerá oznámení související 
se zpracováváním osobních údajů 
srozumitelnou formou za použití jasného, 
běžně užívaného jazyka.

2. Členské státy stanoví, že správce 
poskytuje subjektům údajů veškeré 
informace a veškerá oznámení související 
se zpracováváním osobních údajů 
srozumitelnou formou za použití jasného, 
běžně užívaného jazyka. Tato oznámení se 
přizpůsobí subjektu údajů, v případě 
potřeby použitím jednoduchého nebo 
cizího jazyka.

Or. en

Pozměňovací návrh 375
Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy stanoví, že správce 
poskytuje subjektům údajů veškeré 
informace a veškerá oznámení související 
se zpracováváním osobních údajů 
srozumitelnou formou za použití jasného, 
běžně užívaného jazyka.

2. Členské státy stanoví, že správce 
poskytuje subjektům údajů veškeré 
informace a veškerá oznámení související 
se zpracováváním osobních údajů 
srozumitelnou formou za použití jasného, 
běžně užívaného jazyka přizpůsobeného 
subjektu údajů, zejména jedná-li se o 
informace určené dětem.

Or. en

Pozměňovací návrh 376
Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy stanoví, že správce 
poskytuje subjektům údajů veškeré 
informace a veškerá oznámení související 
se zpracováváním osobních údajů 
srozumitelnou formou za použití jasného, 
běžně užívaného jazyka.

2. Členské státy stanoví, že správce 
poskytuje subjektům údajů veškeré 
informace a veškerá oznámení související 
se zpracováváním osobních údajů 
srozumitelnou formou za použití jasného, 
běžně užívaného jazyka. V případě, že je 
subjektem údajů dítě, by tyto informace 
měly být poskytnuty způsobem dítěti 
vstřícným.

Or. en

Pozměňovací návrh 377
Jan Mulder

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy stanoví, že správce 
podnikne všechny přiměřené kroky k 
tomu, aby zavedl postupy pro poskytování 
informací uvedených v článku 11 a pro 
výkon práv subjektů údajů uvedených v 
článcích 12 až 17.

3. Členské státy stanoví, že správce 
podnikne všechny kroky k tomu, aby 
zavedl postupy pro poskytování informací 
uvedených v článku 11 a pro výkon práv 
subjektů údajů uvedených v článcích 12 až 
17.

Or. en

Pozměňovací návrh 378
Axel Voss

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy stanoví, že správce bez 
zbytečného odkladu informuje subjekt 
údajů o tom, jaké kroky se podnikají v 
návaznosti na jeho žádost.

vypouští se
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Or. de

Pozměňovací návrh 379
Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy stanoví, že správce 
poskytuje veškeré informace a podniká 
veškeré kroky v návaznosti na žádosti 
uvedené v odstavcích 3 a 4 bezplatně. 
Jestliže jsou žádosti nepřiměřené a 
zatěžující, zvláště kvůli svému objemu či 
rozsahu nebo z toho důvodu, že se jejich 
obsah opakuje, může správce poskytnutí 
informací či provedení požadovaných 
opatření zpoplatnit, nebo nemusí 
požadované opatření provést. V takovém 
případě nese správce důkazní břemeno, 
pokud jde o prokázání toho, že je daná 
žádost svou povahou nepřiměřená a 
zatěžující.

5. Členské státy stanoví, že správce 
poskytuje veškeré informace a podniká 
veškeré kroky v návaznosti na žádosti 
uvedené v odstavcích 3 a 4 bezplatně. 
Jestliže jsou žádosti zjevně nepřiměřené, 
zvláště z toho důvodu, že se jejich obsah 
opakuje, může správce poskytnutí 
informací nebo provedení požadovaných 
opatření zpoplatnit. V takovém případě 
nese správce důkazní břemeno, pokud jde o 
prokázání toho, že je daná žádost svou 
povahou zjevně nepřiměřená.

Or. en

Pozměňovací návrh 380
Jan Mulder

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy stanoví, že správce 
poskytuje veškeré informace a podniká 
veškeré kroky v návaznosti na žádosti 
uvedené v odstavcích 3 a 4 bezplatně. 
Jestliže jsou žádosti nepřiměřené a 
zatěžující, zvláště kvůli svému objemu či 
rozsahu nebo z toho důvodu, že se jejich 
obsah opakuje, může správce poskytnutí 

5. Členské státy stanoví, že správce 
poskytuje veškeré informace a podniká 
veškeré kroky v návaznosti na žádosti 
uvedené v odstavcích 3 a 4 bezplatně a 
v písemné formě. Jestliže jsou žádosti 
nepřiměřené a zatěžující, zvláště kvůli 
svému objemu či rozsahu nebo z toho 
důvodu, že se jejich obsah opakuje, může 
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informací či provedení požadovaných 
opatření zpoplatnit, nebo nemusí 
požadované opatření provést. V takovém 
případě nese správce důkazní břemeno, 
pokud jde o prokázání toho, že je daná 
žádost svou povahou nepřiměřená a 
zatěžující.

správce poskytnutí informací či provedení 
požadovaných opatření zpoplatnit, nebo 
nemusí požadované opatření provést. V 
takovém případě nese správce důkazní 
břemeno, pokud jde o prokázání toho, že je 
daná žádost svou povahou nepřiměřená a 
zatěžující.

Or. en

Pozměňovací návrh 381
Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy stanoví, že správce 
poskytuje veškeré informace a podniká 
veškeré kroky v návaznosti na žádosti 
uvedené v odstavcích 3 a 4 bezplatně. 
Jestliže jsou žádosti nepřiměřené a 
zatěžující, zvláště kvůli svému objemu či 
rozsahu nebo z toho důvodu, že se jejich 
obsah opakuje, může správce poskytnutí 
informací či provedení požadovaných 
opatření zpoplatnit, nebo nemusí 
požadované opatření provést. V takovém 
případě nese správce důkazní břemeno, 
pokud jde o prokázání toho, že je daná 
žádost svou povahou nepřiměřená a 
zatěžující.

5. Členské státy stanoví, že správce 
poskytuje veškeré informace a podniká 
veškeré kroky v návaznosti na žádosti 
uvedené v odstavcích 3 a 4 bezplatně. 
Jestliže jsou žádosti zjevně nepřiměřené, 
zvláště z toho důvodu, že se jejich obsah 
opakuje, může správce poskytnutí 
informací nebo provedení požadovaných 
opatření adekvátně zpoplatnit. V takovém 
případě nese správce důkazní břemeno, 
pokud jde o prokázání toho, že je daná 
žádost svou povahou nepřiměřená.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh je v souladu s návrhem zprávy o nařízení o ochraně údajů. Správce by 
nikdy neměl mít možnost odmítnout podniknutí kroků nebo poskytnutí informací, které 
vycházejí z práva subjektu údajů.

Pozměňovací návrh 382
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer
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Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy stanoví, že správce 
poskytuje veškeré informace a podniká 
veškeré kroky v návaznosti na žádosti 
uvedené v odstavcích 3 a 4 bezplatně. 
Jestliže jsou žádosti nepřiměřené a 
zatěžující, zvláště kvůli svému objemu či 
rozsahu nebo z toho důvodu, že se jejich 
obsah opakuje, může správce poskytnutí 
informací či provedení požadovaných 
opatření zpoplatnit, nebo nemusí 
požadované opatření provést. V takovém 
případě nese správce důkazní břemeno, 
pokud jde o prokázání toho, že je daná 
žádost svou povahou nepřiměřená a 
zatěžující.

5. Členské státy stanoví, že správce 
poskytuje veškeré informace a podniká 
veškeré kroky v návaznosti na žádosti 
uvedené v odstavcích 3 a 4 bezplatně.

Or. en

Pozměňovací návrh 383
Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Článek 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10a
Práva ve vztahu k příjemcům

Členské státy stanoví, že správce 
oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž 
byly údaje zpřístupněny, všechny opravy 
nebo výmazy provedené v souladu 
s články 15 a 16 směrnice nebo z jiných 
důvodů, a získá informace o opatřeních 
přijatých v důsledku tohoto oznámení, 
s výjimkou případů, kdy to není možné 
nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

Or. en



PE506.127v01-00 120/140 AM\928472CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 384
Axel Voss

Návrh směrnice
Článek 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud se shromažďují osobní údaje 
týkající se určitého subjektu údajů, 
členské státy zajistí, že správce přijme 
všechna odpovídající opatření, aby 
danému subjektu údajů poskytl alespoň 
tyto informace: 

vypouští se

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.
2. Pokud se osobní údaje získávají od 
subjektu údajů, správce kromě informací 
uvedených v odstavci 1 poskytne subjektu 
údajů rovněž informace o tom, zda je 
poskytování osobních údajů povinné nebo 
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dobrovolné, jakož i o možných důsledcích 
neposkytnutí těchto údajů.
3. 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.
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:
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 národní bezpečnosti;
e) pro ochranu práv a svobod ostatních.
5. Členské státy mohou určit kategorie 
zpracování, na něž se mohou plně nebo 
částečně vztahovat výjimky podle odstavce 
4.

Or. de

Odůvodnění

Zde se pouze omezuje právo na přístup k informacím bez zažádání v okamžiku 
schromažďování údajů, a na místo toho je odkazováno na právní úpravu členských států. 
Právo jednotlivců na přístup k informacím na základě článku 12 zůstává nedotčeno.
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Pozměňovací návrh 385
Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) účely zpracování, pro které jsou osobní 
údaje určeny;

b) právní základ a účely zpracování, pro 
které jsou osobní údaje určeny;

Or. en

Odůvodnění

Subjekty údajů by měly být informovány o právním základu shromažďování jejich osobních 
údajů. Tím se rovněž zajistí, že správce údajů bude při shromažďování údajů vždy znát právní 
základ pro své činnosti.

Pozměňovací návrh 386
Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) informace o příjemcích nebo kategoriích 
příjemců daných osobních údajů včetně 
příjemců v třetích zemích nebo 
mezinárodních organizacích;

f) informace o příjemcích daných osobních 
údajů včetně příjemců v třetích zemích 
nebo mezinárodních organizacích a o 
možném přístupu k údajům podle 
předpisů těchto třetích zemí nebo 
mezinárodních organizací;

Or. en

Pozměňovací návrh 387
Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1 – písm. f a (nové)
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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 388
Jan Philipp Albrecht

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

Odůvodnění

Měly by být poskytnuty informace o případném profilování.

Pozměňovací návrh 389
Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Čl. 11 – bod 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 390
Jan Philipp Albrecht

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fb) zvláštní bezpečnostní opatření přijatá 
na ochranu osobních údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 391
Cornelia Ernst

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 392
Jan Philipp Albrecht

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.
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Or. en

Pozměňovací návrh 393
Nuno Melo

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 4

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:

vypouští se

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 národní bezpečnosti;
e) pro ochranu práv a svobod ostatních.

Or. pt

Pozměňovací návrh 394
Cornelia Ernst

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 

4. Členské státy mohou přijmout 
legislativní opatření, aby poskytnutí těchto 
informací subjektům údajů přiměřeně 
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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:

opozdily či omezily, jestliže je 
v demokratické společnosti částečné nebo 
úplné omezení s přihlédnutím k základním 
právům a oprávněným zájmům dotčené 
osoby nutným a úměrným opatřením, jež se 
zakládá na konkrétním a individuálním 
přezkoumání všech jednotlivých případů:

Or. en

Pozměňovací návrh 395
Carlos Coelho

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 právům a 
zárukám dotčené osoby nutným a 
úměrným opatřením:

Or. pt

Pozměňovací návrh 396
Jan Philipp Albrecht

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 

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 základním 
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přihlédnutím k oprávněným zájmům 
dotčené osoby nutným a úměrným 
opatřením:

právům a oprávněným zájmům dotčené 
osoby zcela nezbytné:

Or. en

Pozměňovací návrh 397
Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 4 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) pro ochranu národní bezpečnosti; vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 398
Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy mohou určit kategorie 
zpracování, na něž se mohou plně nebo 
částečně vztahovat výjimky podle odstavce 
4.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 399
Nuno Melo

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy mohou určit kategorie vypouští se
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zpracování, na něž se mohou plně nebo 
částečně vztahovat výjimky podle odstavce 
4.

Or. pt

Pozměňovací návrh 400
Sophia in 't Veld

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy mohou určit kategorie 
zpracování, na něž se mohou plně nebo 
částečně vztahovat výjimky podle odstavce 
4.

5. Členské státy zajistí, aby správce každý 
případ zvlášť prošetřil a posoudil, zda by 
se mělo uplatnit částečné nebo úplné 
omezení z jednoho z důvodů uvedených 
v odstavci 4.

Or. en

Pozměňovací návrh 401
Jan Mulder

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy mohou určit kategorie 
zpracování, na něž se mohou plně nebo 
částečně vztahovat výjimky podle odstavce 
4.

5. Členské státy zajistí, aby správce každý 
případ zvlášť prošetřil a posoudil, zda by 
se mělo uplatnit částečné nebo úplné 
omezení z jednoho z důvodů uvedených 
v odstavci 4. Členské státy mohou rovněž
určit kategorie zpracování, na něž se 
mohou plně nebo částečně vztahovat 
výjimky podle odst. 4 písm. a), b), c) a d).

Or. en
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Pozměňovací návrh 402
Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy mohou určit kategorie 
zpracování, na něž se mohou plně nebo 
částečně vztahovat výjimky podle odstavce 
4.

5. Členské státy zajistí, aby správce každý 
případ zvlášť prošetřil a posoudil, zda by 
se mělo uplatnit částečné nebo úplné 
omezení z jednoho z důvodů uvedených 
v odstavci 4. V právu členských států 
mohou být rovněž určeny kategorie 
zpracování, na něž se mohou plně nebo 
částečně vztahovat výjimky podle odst. 4 
písm. a), b), c) a d).

Or. en

Pozměňovací návrh 403
Axel Voss

Návrh směrnice
Článek 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 11a
Informování subjektu údajů

1. Členské státy zajistí, aby byl subjekt 
údajů informován ohledně 
shromažďování nebo zpracovávání 
osobních údajů správcem v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy.
2. 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 
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daného jiného členského státu.

Or. de

Odůvodnění

Zde se pouze omezuje právo na přístup k informacím bez zažádání v okamžiku 
schromažďování údajů, a na místo toho je odkazováno na právní úpravu členských států. 
Právo jednotlivců na přístup k informacím na základě článku 12 zůstává nedotčeno.

Pozměňovací návrh 404
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) účely zpracování; a) účely a právní základ zpracování;

Or. en

Pozměňovací návrh 405
Cornelia Ernst

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) informace o příjemcích nebo 
kategoriích příjemců, kterým byly osobní 
údaje zpřístupněny, zejména o příjemcích
v třetích zemích;

c) informace o příjemcích, kterým byly 
osobní údaje zpřístupněny, včetně 
veškerých příjemců v třetích zemích;

Or. en

Pozměňovací návrh 406
Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) informace o příjemcích nebo 
kategoriích příjemců, kterým byly osobní 
údaje zpřístupněny, zejména o příjemcích v 
třetích zemích;

c) informace o příjemcích, kterým byly 
osobní údaje zpřístupněny, zejména o 
příjemcích v třetích zemích;

Or. en

Odůvodnění

Subjekt údajů potřebuje přesně vědět, komu byly údaje předány, aby bylo zaručeno, že práva 
podle směrnice mohou být vykonávána také vůči dalším správcům údajů.

Pozměňovací návrh 407
Carlos Coelho

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.

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

Or. pt

Pozměňovací návrh 408
Jan Philipp Albrecht

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.

g) informace o osobních údajích, které jsou 
předmětem zpracování, veškeré dostupné 
informace o jejich původu, a pokud možno 
srozumitelné informace o postupu 
automatického zpracování údajů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 409
Cornelia Ernst

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) význam a předpokládané důsledky 
tohoto zpracování, alespoň v případě 
profilování;

Or. en

Pozměňovací návrh 410
Sophia in 't Veld

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) význam a předpokládané důsledky 
tohoto zpracování, alespoň v případě 
opatření uvedených v článku 9.

Or. en

Odůvodnění

Odkazuje na profilování, podobně jako v případě návrhu obecného nařízení o ochraně údajů.

Pozměňovací návrh 411
Cornelia Ernst

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gb) v případě opatření založených na 
profilech, smysluplné informace 
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o přístupu použitém při profilování.

Or. en

Pozměňovací návrh 412
Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy stanoví, že subjekt údajů 
má právo získat od správce kopii 
zpracovávaných osobních údajů.

2. Členské státy stanoví, že subjekt údajů 
má právo získat od správce kopii 
zpracovávaných osobních údajů. Jestliže 
subjekt údajů podává žádost 
v elektronické podobě, poskytují se 
informace v elektronické podobě, pokud 
subjekt údajů nepožádá o jiný způsob.

Or. en

Pozměňovací návrh 413
Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy stanoví, že subjekt údajů 
má právo získat od správce kopii 
zpracovávaných osobních údajů.

2. Členské státy stanoví, že subjekt údajů 
má právo získat od správce kopii 
zpracovávaných osobních údajů. Jestliže 
subjekt údajů podává žádost 
v elektronické podobě, poskytují se 
informace v elektronickém 
interoperabilním formátu, který umožňuje 
jejich bezproblémové další využití 
subjektem údajů, pokud subjekt údajů 
nepožádá o jiný způsob.

Or. en
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Odůvodnění

Ve 21. století může subjekt údajů rozumně očekávat, že kopii svých osobních údajů obdrží v 
elektronickém formátu. Tento formát musí být interoperabilní, aby mohl subjekt údajů tyto 
údaje dále použít.

Pozměňovací návrh 414
Axel Voss

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

Or. de

Odůvodnění

Omezení velmi důležitého práva na informace by mělo být neustále posuzováno v jednotlivých 
případech.

Pozměňovací návrh 415
Sophia in 't Veld

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 

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 základním 
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zájmům dotčené osoby nutným a úměrným 
opatřením:

právům a oprávněným zájmům dotčené 
osoby nutným a úměrným opatřením:

Or. en

Pozměňovací návrh 416
Carlos Coelho

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

Or. pt

Pozměňovací návrh 417
Nuno Melo

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 úplně nebo částečně 
omezily, jestliže je v demokratické 
společnosti takové částečné nebo úplné 
omezení při respektování podstaty práv a 
základních svobod dotčené osoby podle 
článku 52 Listiny základních práv a 
svobod Evropské unie nutným a úměrným 
opatřením:

Or. pt
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Pozměňovací návrh 418
Jan Mulder

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

Or. en

Pozměňovací návrh 419
Cornelia Ernst

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 úplně nebo částečně a 
po nezbytnou dobu omezily, jestliže je v 
demokratické společnosti takové částečné 
nebo úplné omezení přihlédnutím 
k základním právům a oprávněným 
zájmům dotčené osoby nutným a úměrným 
opatřením, jež se zakládá na konkrétním a 
individuálním přezkoumání všech 
jednotlivých případů:

Or. en
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Pozměňovací návrh 420
Jan Philipp Albrecht

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 úplně nebo částečně a 
po nezbytnou dobu omezily, jestliže je v 
demokratické společnosti takové částečné 
nebo úplné omezení přihlédnutím 
k oprávněným zájmům a základním 
právům dotčené osoby nutným a zcela 
úměrným opatřením, jež se zakládá na 
konkrétním a individuálním přezkoumání 
všech jednotlivých případů:

Or. en

Odůvodnění

O omezení práva na přístup k údajům musí být rozhodnuto zvlášť pro každý jednotlivý případ.

Pozměňovací návrh 421
Axel Voss

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) aby se zabránilo ovlivňování prevence, 
odhalování, vyšetřování a stíhání trestných 
činů nebo výkonu trestů;

b) aby se zabránilo ovlivňování prevence 
ohrožení, odhalování, vyšetřování a stíhání 
trestných činů nebo výkonu trestů;

Or. de

Pozměňovací návrh 422
Jan Philipp Albrecht
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Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) pro ochranu veřejné bezpečnosti; vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 423
Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) pro ochranu národní bezpečnosti; vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 424
Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) pro ochranu národní bezpečnosti; vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 425
Axel Voss

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) pro ochranu práv a svobod ostatních. e) pro ochranu subjektu údajů nebo práv a 
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svobod ostatních.

Or. de

Pozměňovací návrh 426
Nuno Melo

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) pro ochranu práv a svobod ostatních. e) pro ochranu práv a svobod třetích osob.

Or. pt

Pozměňovací návrh 427
Axel Voss

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy mohou pomocí právního 
předpisu určit kategorie zpracování, na 
něž se mohou plně nebo částečně 
vztahovat výjimky podle odstavce 1.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Odmítnutí informací musí být vždy posuzováno pro každý jednotlivý případ.

Pozměňovací návrh 428
Nuno Melo

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy mohou pomocí právního 2. Členské státy mohou rovněž pomocí 
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předpisu určit kategorie zpracování, na něž 
se mohou plně nebo částečně vztahovat 
výjimky podle odstavce 1.

právního předpisu určit kategorie 
zpracování, na něž se mohou plně nebo 
částečně vztahovat výjimky podle odst. 1 
písm. a) až d).

Or. pt

Pozměňovací návrh 429
Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy mohou pomocí právního 
předpisu určit kategorie zpracování, na 
něž se mohou plně nebo částečně 
vztahovat výjimky podle odstavce 1.

vypouští se

Or. en


