
AM\928599CS.doc PE506.145v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

2012/0011(COD)

4. 3. 2013

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
602 - 885

Návrh zprávy
Jan Philipp Albrecht
(PE501.927v04-00)

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů (obecné nařízení o ochraně údajů)

Návrh nařízení
(COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD))



PE506.145v01-00 2/153 AM\928599CS.doc

CS

AM_Com_LegReport



AM\928599CS.doc 3/153 PE506.145v01-00

CS

Pozměňovací návrh 602
Alexandra Thein

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 99

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(99) Ačkoli se toto nařízení vztahuje také 
na činnosti vnitrostátních soudů, neměly by 
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 striktně 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.

(99) Ačkoli se toto nařízení vztahuje také 
na činnosti vnitrostátních soudů, neměly by 
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 striktně omezena 
na čistě soudní činnosti v soudních řízeních 
a v oblasti preventivního soudnictví a
neměla by se vztahovat na jiné činnosti, do 
kterých mohou být soudci v souladu 
s vnitrostátním právem zapojeni.

Or. en

Odůvodnění

Ve většině členských států je preventivní soudnictví součástí činnosti soudců. Nezávislost 
soudce musí být zaručena i v rámci jiných procesů, než je soudní řízení, (například ve věci 
opatrovnictví, katastru nebo obchodního rejstříku ap.). 

Pozměňovací návrh 603
Csaba Sógor

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 101

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(101) Každý orgán dozoru by se měl 
zabývat stížnostmi podanými kterýmkoli 
subjektem údajů nebo organizací 
vystupující ve veřejném zájmu a záležitost 
prošetřit. Šetření, které následuje po podání 
stížnosti, by mělo být s výhradou soudního 
přezkumu provedeno v rozsahu, jenž je 
v daném případě přiměřený. Orgán dozoru 



PE506.145v01-00 4/153 AM\928599CS.doc

CS

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.

by měl subjekt údajů nebo sdružení
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. hu

Odůvodnění

V Maďarsku jsou „sdružení“ [egyesületek] nevládní povahy. „Organizace“ [szervezetek] 
však mohou být i občanské nebo veřejné subjekty.

Pozměňovací návrh 604
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 101

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(101) Každý orgán dozoru by se měl 
zabývat stížnostmi podanými kterýmkoli 
subjektem údajů nebo subjektem, 
sdružením či organizací, jež vystupují ve 
veřejném zájmu nebo jménem jednoho 
nebo více subjektů údajů, a záležitost 
prošetřit. 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, popřípadě subjekt, 
sdružení nebo organizaci 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. en

Pozměňovací návrh 605
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 105

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(105) Aby bylo zajištěno jednotné 
uplatňování tohoto nařízení v celé Unii, 
měl by být zaveden mechanismus 
jednotnosti pro spolupráci mezi orgány 
dozoru a s Komisí. Tento mechanismus by 
se měl použít především tehdy, má-li orgán 
dozoru v úmyslu přijmout opatření ohledně 
jednotlivých činností zpracování, které 
souvisejí s nabídkou zboží nebo služeb 
subjektům údajů v několika členských 
státech, nebo se sledováním těchto 
subjektů údajů nebo které by mohly 
významně ovlivnit volný pohyb osobních 
údajů. Měl by se použít také v případě, kdy 
orgán dozoru nebo Komise žádají, aby byla 
záležitost projednávána v rámci 
mechanismu jednotnosti. Tímto 
mechanismem by neměla být dotčena jiná 
opatření, která by Komise mohla přijmout 
při výkonu svých pravomocí podle Smluv.

(105) Aby bylo zajištěno jednotné 
uplatňování tohoto nařízení v celé Unii, 
měl by být zaveden mechanismus 
jednotnosti pro spolupráci mezi orgány 
dozoru a s Komisí. Tento mechanismus by 
se měl použít především tehdy, má-li 
příslušný orgán dozoru v úmyslu přijmout 
opatření ohledně jednotlivých činností 
zpracování, které souvisejí s nabídkou 
zboží nebo služeb subjektům údajů 
v několika členských státech, nebo se 
sledováním těchto subjektů údajů nebo 
které by mohly významně ovlivnit volný 
pohyb osobních údajů. Měl by se použít 
také v případě, kdy orgán dozoru nebo 
Komise žádají, aby byla záležitost 
projednávána v rámci mechanismu 
jednotnosti. Tímto mechanismem by 
neměla být dotčena jiná opatření, která by 
Komise mohla přijmout při výkonu svých 
pravomocí podle Smluv.

Or. en

Pozměňovací návrh 606
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 107

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(107) Aby byl zajištěn soulad s tímto 
nařízením, může Komise v této záležitosti 
zaujmout stanovisko nebo přijmout 
rozhodnutí, kterým po orgánu dozoru 
bude vyžadovat, aby přijetí navrhovaného 
opatření odložil.

(107) Aby byl zajištěn soulad s tímto 
nařízením, může Komise vydat
v předložených záležitostech odůvodněné 
doporučení.

Or. en
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Pozměňovací návrh 607
Jan Mulder

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 110

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(110) Na úrovni Unie by měla být zřízena 
Evropská rada pro ochranu údajů. Tato 
Rada by měla nahradit pracovní skupinu 
pro ochranu fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů zřízenou 
směrnicí 95/46/ES. Měla by být složena 
z vedoucího orgánu dozoru každého 
členského státu a evropského inspektora 
ochrany údajů. Komise by se měla jejích 
činností účastnit. Evropská rada pro 
ochranu údajů by měla přispívat 
k jednotnému uplatňování tohoto nařízení v 
celé Unii, například poskytovat Komisi 
poradenství a podporovat spolupráci 
orgánů dozoru v celé Unii. Evropská rada 
pro ochranu údajů by měla při plnění svých 
úkolů jednat nezávisle.

(110) Na úrovni Unie by měla být zřízena 
Evropská rada pro ochranu údajů. Tato 
Rada by měla nahradit pracovní skupinu 
pro ochranu fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů zřízenou 
směrnicí 95/46/ES. Měla by být složena 
z vedoucího orgánu dozoru každého 
členského státu a evropského inspektora 
ochrany údajů. Evropská rada pro ochranu 
údajů by měla přispívat k jednotnému 
uplatňování tohoto nařízení v celé Unii, 
například poskytovat Komisi poradenství a 
podporovat spolupráci orgánů dozoru v 
celé Unii. Evropská rada pro ochranu údajů 
by měla při plnění svých úkolů jednat 
nezávisle.

Or. en

Odůvodnění

Není důvod, aby byla Komise zapojena do činnosti Evropské rady pro ochranu údajů, která 
by měla fungovat jako zcela nezávislý orgán.

Pozměňovací návrh 608
Monika Hohlmeier

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 110

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(110) Na úrovni Unie by měla být zřízena
Evropská rada pro ochranu údajů. Tato 
Rada by měla nahradit pracovní skupinu 

(110) Evropská rada pro ochranu údajů by 
měla prohloubit dialog se 
zainteresovanými stranami, jako jsou 
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pro ochranu fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů zřízenou 
směrnicí 95/46/ES. Měla by být složena 
z vedoucího orgánu dozoru každého 
členského státu a evropského inspektora 
ochrany údajů. Komise by se měla jejích 
činností účastnit. Evropská rada pro 
ochranu údajů by měla přispívat 
k jednotnému uplatňování tohoto nařízení 
v celé Unii, například poskytovat Komisi 
poradenství a podporovat spolupráci 
orgánů dozoru v celé Unii. Evropská rada 
pro ochranu údajů by měla při plnění 
svých úkolů jednat nezávisle.

sdružení subjektů údajů, organizace 
spotřebitelů a další relevantní strany. Tato 
skupina odborníků a zainteresovaných 
stran by měla být určena samotnou radou 
a měla by se zaměřit na otázky, na nichž 
mají zájem všechny zúčastněné strany, a 
radu o těchto záležitostech informovat. 
Mimoto může předseda rady pozvat k 
účasti na svých zasedáních zástupce 
Evropského parlamentu nebo jiných 
příslušných orgánů.

Or. en

Pozměňovací návrh 609
Sophia in 't Veld

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 110 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(110a) Evropská rada pro ochranu údajů 
by měla svou činnost vykonávat 
transparentně a, je-li to možné a vhodné, 
konzultovat vypracovávání specifikací, 
stanovisek, doporučení či jiných pokynů 
na základě tohoto nařízení se 
zainteresovanými stranami.

Or. en

Pozměňovací návrh 610
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate Sommer, Lara Comi, Monika 
Hohlmeier, Hubert Pirker, Georgios Papanikolaou

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 112
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(112) 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 podle práva některého 
členského státu, by měly mít právo vznést 
jménem subjektů údajů stížnost k orgánu 
dozoru 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.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 611
Kinga Gál

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 112

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(112) 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 podle práva některého 
členského státu, by měly mít právo vznést 
jménem subjektů údajů stížnost k orgánu 
dozoru 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.

(112) 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 podle práva některého 
členského státu, by měly mít právo vznést 
jménem subjektů údajů stížnost k orgánu 
dozoru nebo uplatnit právo na soudní 
opravný prostředek. Každá osoba má 
právo podat nezávisle na stížnosti subjektu 
údajů vlastní stížnost, jestliže se domnívá, 
že došlo k narušení bezpečnosti osobních 
údajů.

Or. hu



AM\928599CS.doc 9/153 PE506.145v01-00

CS

Pozměňovací návrh 612
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 112

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(112) 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 podle práva některého 
členského státu, by měly mít právo vznést 
jménem subjektů údajů stížnost k orgánu 
dozoru 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.

(112) Veškeré subjekty, organizace nebo 
sdružení, jejichž cílem je chránit práva a 
zájmy subjektů údajů v souvislosti (...) 
nebo nezávisle na stížnosti subjektu údajů 
podat vlastní stížnost, jestliže se domnívají, 
že došlo k porušení tohoto nařízení.
Komise by měla podporovat kolektivní 
vymáhání práv subjektů údajů a, je-li to s 
ohledem na rozpočtové možnosti 
proveditelné, poskytnout těmto subjektům, 
organizacím či sdružením finanční 
prostředky.

Or. en

Odůvodnění

Doplňuje se návrh, že by Komise financovala vymáhání práv ze strany nevládních organizací 
a organizací spotřebitelů, aniž by tak byla povinna činit. Financování je nezbytné, má-li být 
zajištěno praktické uplatňování tohoto nástroje, a navíc může pomoci zabránit využívání 
jiných způsobů vymáhání práv, které správce zatěžují vysokými náklady.

Pozměňovací návrh 613
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 112

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(112) 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 podle práva některého 
členského státu, by měly mít právo vznést 
jménem subjektů údajů stížnost k orgánu 
dozoru nebo uplatnit právo na soudní 

(112) Veškeré subjekty, organizace nebo 
sdružení, jejichž cílem je chránit práva a 
zájmy fyzických osob nebo veřejný zájem
a jež byly řádně zřízeny podle práva 
některého členského státu, by měly mít 
právo vznést jménem subjektů údajů 
stížnost k orgánu dozoru nebo uplatnit 
právo na soudní opravný prostředek, nebo 
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opravný prostředek, nebo nezávisle na 
stížnosti subjektu údajů podat vlastní 
stížnost, jestliže se domnívají, že došlo k 
narušení bezpečnosti osobních údajů.

nezávisle na stížnosti subjektu údajů podat 
vlastní stížnost, jestliže se domnívají, že 
došlo k narušení bezpečnosti osobních 
údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 614
Csaba Sógor

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 112

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(112) 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 podle práva některého 
členského státu, by měly mít právo vznést 
jménem subjektů údajů stížnost k orgánu 
dozoru 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.

(112) V duchu tohoto nařízení by měly mít
veškeré subjekty, organizace nebo sdružení 
vystupující ve veřejném zájmu, jež byly 
řádně zřízeny podle práva některého 
členského státu, právo vznést jménem 
subjektů údajů stížnost k orgánu dozoru 
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.

Or. hu

Odůvodnění

Toto znění je příliš obecné, pokud není konkrétně zmíněna ochrana údajů, avšak v rámci 
tohoto nařízení je to možné.

Pozměňovací návrh 615
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate Sommer, Lara Comi, Monika 
Hohlmeier, Hubert Pirker

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 114
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(114) Aby byla posílena soudní ochrana 
subjektu údajů v situacích, kdy je 
příslušný orgán dozoru usazen v jiném 
členském státě než je stát, ve kterém má 
subjekt údajů bydliště, může subjekt údajů 
požádat jakýkoli subjekt, organizaci nebo 
sdružení, jejichž cílem je chránit práva a 
zájmy subjektů údajů v souvislosti s 
ochranou jejich osobních údajů, aby proti 
tomuto orgánu dozoru v tomto jiném 
členském státě jeho jménem zahájil u 
příslušného soudu řízení.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 616
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 114

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(114) Aby byla posílena soudní ochrana 
subjektu údajů v situacích, kdy je příslušný 
orgán dozoru usazen v jiném členském 
státě než je stát, ve kterém má subjekt 
údajů bydliště, může subjekt údajů požádat 
jakýkoli subjekt, organizaci nebo sdružení, 
jejichž cílem je chránit práva a zájmy 
subjektů údajů v souvislosti s ochranou 
jejich osobních údajů, aby proti tomuto 
orgánu dozoru v tomto jiném členském 
státě jeho jménem zahájil u příslušného 
soudu řízení.

(114) Aby byla posílena soudní ochrana 
subjektu údajů v situacích, kdy je příslušný 
orgán dozoru usazen v jiném členském 
státě než je stát, ve kterém má subjekt 
údajů bydliště, může subjekt údajů požádat 
jakýkoli subjekt, organizaci nebo sdružení, 
jejichž cílem je chránit práva a zájmy 
fyzických osob nebo veřejný zájem, aby 
proti tomuto orgánu dozoru v tomto jiném 
členském státě jeho jménem zahájil u 
příslušného soudu řízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 617
Csaba Sógor
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 114

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(114) Aby byla posílena soudní ochrana 
subjektu údajů v situacích, kdy je příslušný 
orgán dozoru usazen v jiném členském 
státě než je stát, ve kterém má subjekt 
údajů bydliště, může subjekt údajů požádat 
jakýkoli subjekt, organizaci nebo sdružení, 
jejichž cílem je chránit práva a zájmy 
subjektů údajů v souvislosti s ochranou 
jejich osobních údajů, aby proti tomuto 
orgánu dozoru v tomto jiném členském 
státě jeho jménem zahájil u příslušného 
soudu řízení.

(114) V duchu tohoto nařízení, aby byla 
posílena soudní ochrana subjektu údajů
v situacích, kdy je příslušný orgán dozoru 
usazen v jiném členském státě než je stát, 
ve kterém má subjekt údajů bydliště, může 
subjekt údajů požádat jakýkoli subjekt, 
organizaci nebo sdružení vystupující ve 
veřejném zájmu, aby proti tomuto orgánu 
dozoru v tomto jiném členském státě jeho 
jménem zahájil u příslušného soudu řízení.

Or. hu

Odůvodnění

Souvisí s pozměňovacím návrhem k bodu odůvodnění 112.

Pozměňovací návrh 618
Kinga Gál

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 115

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. hu
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Pozměňovací návrh 619
Claude Moraes, Glenis Willmott

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 116

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(116) Při řízeních proti správci nebo 
zpracovateli by žalobce měl mít možnost 
volby, zda podá žalobu u soudů členského 
státu, kde je správce nebo zpracovatel 
usazen nebo kde má subjekt údajů bydliště, 
s výjimkou případů, kdy je správce 
orgánem veřejné moci, který jedná v rámci 
výkonu veřejné moci.

(116) Při řízeních proti správci nebo 
zpracovateli by žalobce měl mít možnost 
volby, zda podá žalobu u soudů členského 
státu, kde je správce nebo zpracovatel 
usazen nebo kde má subjekt údajů bydliště, 
s výjimkou případů, kdy je správce 
orgánem veřejné moci, který jedná v rámci 
výkonu veřejné moci, nebo jiným 
subjektem, který byl pověřen úkony ve 
veřejném zájmu.

Or. en

Odůvodnění

Rozhodnutí o tom, zda může být podána žaloba proti správci nebo zpracovateli u soudů 
jiného členského státu, či nikoli, by mělo být učiněno na základě povahy poskytovaných 
služeb, nikoli na základě povahy subjektu, který služby poskytuje.

Pozměňovací návrh 620
Axel Voss

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 118

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 621
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 118

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(118) Veškeré škody peněžní i nepeněžní 
povahy, které mohou vzniknout osobám v 
důsledku protiprávního zpracování by měly 
být nahrazeny správcem nebo 
zpracovatelem, který může být zproštěn 
své odpovědnosti, pouze pokud prokáže, že 
vznik škody mu nelze přičítat, zejména 
pokud nade vší pochybnost prokáže větší 
podíl chyby na straně subjektu údajů nebo 
případ vyšší moci.

Or. en

Pozměňovací návrh 622
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 119 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(119a) Členské státy by měly mít možnost 
uplatňovat trestní postihy, například 
pozastavit nebo dočasně odebrat obchodní 
licenci, v případě závažného porušení 
ustanovení tohoto nařízení, jedná-li se o 
zjevně neetické obchodní praktiky ve 
vztahu k subjektům údajů a výkonu jejich 
práv.

Or. en
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Pozměňovací návrh 623
Alexander Alvaro

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 120

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(120) Aby byly posíleny a harmonizovány 
správní sankce za porušení tohoto nařízení, 
měl by každý orgán dozoru mít pravomoc 
trestat správní přestupky. Tyto přestupky 
by měly být uvedeny v tomto nařízení 
spolu s maximální hranicí odpovídajících 
správních pokut, které by měly být 
stanoveny v každém jednotlivém případě 
poměrně ke konkrétní situaci a s ohledem 
zejména na povahu, závažnost a dobu 
trvání daného porušení. V rámci 
mechanismu jednotnosti mohou být 
projednávány také odchylky při používání 
správních sankcí.

(120) Aby byly posíleny a harmonizovány 
správní sankce za porušení tohoto nařízení, 
měl by každý orgán dozoru mít pravomoc 
trestat správní přestupky. Správní pokuty
by měly být stanoveny v každém 
jednotlivém případě poměrně ke konkrétní 
situaci a s ohledem na povahu, závažnost a 
dobu trvání daného porušení, postupy 
uplatňované ve vztahu k okolnostem a 
rizikům plynoucím ze zpracování údajů, 
míru odpovědnosti fyzické nebo právnické 
osob a případná dřívější provinění této 
osoby, úroveň uplatňovaných technických 
a organizačních opatření a postupů a 
ochotu spolupracovat s orgánem dozoru.
V rámci mechanismu jednotnosti mohou 
být projednávány také odchylky při 
používání správních sankcí.

Or. en

Pozměňovací návrh 624
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 120

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(120) Aby byly posíleny a harmonizovány 
správní sankce za porušení tohoto nařízení, 
měl by každý orgán dozoru mít pravomoc 
trestat správní přestupky. Tyto přestupky 
by měly být uvedeny v tomto nařízení 
spolu s maximální hranicí odpovídajících 
správních pokut, které by měly být 
stanoveny v každém jednotlivém případě 
poměrně ke konkrétní situaci a s ohledem 

(120) Aby byly posíleny a harmonizovány 
správní sankce za porušení tohoto nařízení, 
měl by každý orgán dozoru mít pravomoc 
trestat správní přestupky. Správní pokuty
by měly být stanoveny v každém 
jednotlivém případě poměrně ke konkrétní 
situaci a s ohledem na povahu, závažnost a 
dobu trvání daného porušení, postupy 
uplatňované ve vztahu k okolnostem a 
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zejména na povahu, závažnost a dobu 
trvání daného porušení. V rámci 
mechanismu jednotnosti mohou být 
projednávány také odchylky při používání 
správních sankcí.

rizikům plynoucím ze zpracování údajů, 
míru odpovědnosti fyzické nebo právnické 
osob a případná dřívější provinění této 
osoby, úroveň uplatňovaných technických 
a organizačních opatření a postupů a 
ochotu spolupracovat s orgánem dozoru. 
V rámci mechanismu jednotnosti mohou 
být projednávány také odchylky při 
používání správních sankcí.

Or. en

Pozměňovací návrh 625
Birgit Sippel, Petra Kammerevert, Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 121

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(121) Zpracování osobních údajů 
prováděné výlučně pro účely žurnalistiky 
nebo uměleckého či literárního projevu by 
mělo opravňovat k výjimce z některých 
ustanovení tohoto nařízení za účelem 
uvedení práva na ochranu osobních údajů 
do souladu s právem na svobodu projevu, a 
především s právem získávat nebo sdělovat 
informace tak, jak to zejména zaručuje 
článek 11 Listiny základních práv 
Evropské unie. To by mělo platit zejména 
pro zpracování osobních údajů v 
audiovizuální oblasti a ve zpravodajských a 
tiskových archivech. Členské státy by 
proto měly přijmout legislativní opatření 
pro stanovování odchylek a výjimek, které 
jsou nezbytné pro vyvážení těchto 
základních práv. Členské státy by měly 
tyto odchylky a výjimky přijímat s 
ohledem na obecné zásady, práva subjektu 
údajů, správce a zpracovatele, předávání 
údajů do třetích zemí nebo mezinárodním 
organizacím, nezávislé orgány dozoru a na 
spolupráci a jednotné použití. To by ovšem 
nemělo vést k tomu, aby členské státy 
přijímaly výjimky pro jiná ustanovení 

(121) V případě potřeby by mělo být 
možné uplatňovat odchylky či výjimky z 
požadavků některých ustanovení tohoto 
nařízení pro zpracovávání osobních údajů
za účelem uvedení práva na ochranu 
osobních údajů v soulad s právem na 
svobodu projevu, a především s právem 
získávat nebo sdělovat informace tak, jak 
to zejména zaručuje článek 11 Listiny 
základních práv Evropské unie. To by mělo 
platit zejména pro zpracování osobních 
údajů v audiovizuální oblasti a 
ve zpravodajských a tiskových archivech. 
V souladu s Protokolem o systému 
veřejnoprávního vysílání v členských 
státech, který je připojen ke Smlouvě o 
Evropské unii, Smlouvách o založení 
Evropských společenství a určitým 
souvisejícím aktům, musí být pravomoc 
členských států definovat a organizovat 
veřejnoprávní vysílání respektována i v 
oblasti ochrany údajů. Členské státy by 
proto měly přijmout legislativní opatření 
pro stanovování odchylek a výjimek, které 
jsou nezbytné pro vyvážení těchto 
základních práv. Členské státy by měly 
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tohoto nařízení. Aby byl zohledněn 
význam práva na svobodu projevu v každé 
demokratické společnosti, je třeba vykládat 
pojmy související s touto svobodou, 
například žurnalistika, šířeji. Členské státy 
by proto měly za účelem stanovení 
výjimek a odchylek podle tohoto nařízení 
vymezit „žurnalistické“ činnosti jako 
činnosti, jejichž cílem je sdělení 
informací, názorů či myšlenek veřejnosti 
bez ohledu na to, jaký sdělovací 
prostředek se použije. Tyto činnosti lze 
provozovat za účelem zisku či 
k neziskovým účelům a neměly by být 
omezeny na mediální podniky.

tyto odchylky a výjimky přijímat s 
ohledem na obecné zásady, práva subjektu 
údajů, správce a zpracovatele, předávání 
údajů do třetích zemí nebo mezinárodním 
organizacím, nezávislé orgány dozoru a na 
spolupráci a jednotné použití. To by ovšem 
nemělo vést k tomu, aby členské státy 
přijímaly výjimky pro jiná ustanovení 
tohoto nařízení. Aby byl zohledněn 
význam práva na svobodu projevu v každé 
demokratické společnosti, je třeba vykládat 
pojmy související s touto svobodou, 
například žurnalistika, šířeji.

Or. en

Odůvodnění

Formulace „výlučně pro účely žurnalistiky nebo uměleckého či literárního projevu“ není 
dostatečně široká a mohla by působit problémy mediálním službám, které nakládají s 
důvěrnými údaji, jež potřebují ke své novinářské práci, přičemž samotné zpracování není 
žurnalistickou činností. Mimoto jsme doplnili odkaz na Amsterdamský protokol, který je velmi 
důležitý pro veřejnoprávní vysílání například v Německu. Tento protokol, který je rovněž 
součástí Lisabonské smlouvy, musí být dodržován i v oblasti ochrany údajů.

Pozměňovací návrh 626
Judith Sargentini

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 121

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(121) Zpracování osobních údajů 
prováděné výlučně pro účely žurnalistiky 
nebo uměleckého či literárního projevu by 
mělo opravňovat k výjimce z některých 
ustanovení tohoto nařízení za účelem 
uvedení práva na ochranu osobních údajů 
do souladu s právem na svobodu projevu, a 
především s právem získávat nebo sdělovat 
informace tak, jak to zejména zaručuje 
článek 11 Listiny základních práv 
Evropské unie. To by mělo platit zejména

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

účely žurnalistiky a uměleckého či 
literárního projevu, zejména
v audiovizuální oblasti 
a ve zpravodajských a tiskových archivech. 
Členské státy by proto měly přijmout 
legislativní opatření pro stanovování 
odchylek a výjimek, které jsou nezbytné 
pro vyvážení těchto základních práv. 
Členské státy by měly tyto odchylky a 
výjimky přijímat s ohledem na obecné 
zásady, práva subjektu údajů, správce a 
zpracovatele, předávání údajů do třetích 
zemí nebo mezinárodním organizacím, 
nezávislé orgány dozoru a na spolupráci a 
jednotné použití. To by ovšem nemělo vést 
k tomu, aby členské státy přijímaly 
výjimky pro jiná ustanovení tohoto 
nařízení. Aby byl zohledněn význam práva 
na svobodu projevu v každé demokratické 
společnosti, je třeba vykládat pojmy 
související s touto svobodou, například 
žurnalistika, šířeji.

Or. en

Odůvodnění

Upřesnění toho, že svoboda projevu je chráněna obecně, nikoli pouze v případě novinářů, 
umělců či spisovatelů, v souladu s pozměňovacím návrhem 68 předloženým zpravodajem. Aby 
bylo zajištěno, že nedojde ke snížení současné úrovně ochrany, zasluhují si žurnalistika a 
umělecký a literární projev výslovnou nerestriktivní zmínku.

Pozměňovací návrh 627
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 121
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 628
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 121

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(121) V případě potřeby by mělo být 
možné uplatňovat odchylky či výjimky z 
požadavků některých ustanovení tohoto 
nařízení pro zpracovávání osobních údajů
za účelem uvedení práva na ochranu 
osobních údajů v soulad s právem na 
svobodu projevu, a především s právem 
získávat nebo sdělovat informace tak, jak 
to zejména zaručuje článek 11 Listiny 
základních práv Evropské unie. To by mělo 
platit zejména pro zpracování osobních 
údajů v audiovizuální oblasti a 
ve zpravodajských a tiskových archivech. 
Členské státy by proto měly přijmout 
legislativní opatření pro stanovování 
odchylek a výjimek, které jsou nezbytné 
pro vyvážení těchto základních práv. 
Členské státy by měly tyto odchylky a 
výjimky přijímat s ohledem na obecné 
zásady, práva subjektu údajů, správce a 
zpracovatele, předávání údajů do třetích 
zemí nebo mezinárodním organizacím, 
nezávislé orgány dozoru a na spolupráci a 
jednotné použití. To by ovšem nemělo vést 
k tomu, aby členské státy přijímaly 
výjimky pro jiná ustanovení tohoto 
nařízení. Aby byl zohledněn význam práva 
na svobodu projevu v každé demokratické 
společnosti, je třeba vykládat pojmy 
související s touto svobodou, například 
žurnalistika, šířeji.
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omezeny na mediální podniky.

Or. en

Odůvodnění

Upřesnění toho, že svoboda projevu je chráněna obecně, nikoli pouze v případě novinářů, 
umělců či spisovatelů. Souvisí s čl. 80 odst. 1.

Pozměňovací návrh 629
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 121

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(121) Zpracování osobních údajů 
prováděné výlučně pro účely žurnalistiky 
nebo uměleckého či literárního projevu by 
mělo opravňovat k výjimce z některých 
ustanovení tohoto nařízení za účelem 
uvedení práva na ochranu osobních údajů 
do souladu s právem na svobodu projevu, a 
především s právem získávat nebo sdělovat 
informace tak, jak to zejména zaručuje 
článek 11 Listiny základních práv 
Evropské unie. To by mělo platit zejména 
pro zpracování osobních údajů v 
audiovizuální oblasti a ve zpravodajských a 
tiskových archivech. Členské státy by 
proto měly přijmout legislativní opatření 
pro stanovování odchylek a výjimek, které 
jsou nezbytné pro vyvážení těchto 
základních práv. Členské státy by měly 
tyto odchylky a výjimky přijímat s 
ohledem na obecné zásady, práva subjektu 
údajů, správce a zpracovatele, předávání 
údajů do třetích zemí nebo mezinárodním 
organizacím, nezávislé orgány dozoru a na 
spolupráci a jednotné použití. To by ovšem 
nemělo vést k tomu, aby členské státy 
přijímaly výjimky pro jiná ustanovení 
tohoto nařízení. Aby byl zohledněn 
význam práva na svobodu projevu v každé 
demokratické společnosti, je třeba vykládat 

(121) V případě potřeby by mělo být 
možné uplatňovat odchylky či výjimky z 
požadavků některých ustanovení tohoto 
nařízení pro zpracovávání osobních údajů
za účelem uvedení práva na ochranu 
osobních údajů v soulad s právem na 
svobodu projevu, a především s právem 
získávat nebo sdělovat informace tak, jak 
to zejména zaručuje článek 11 Listiny 
základních práv Evropské unie. To by mělo 
platit zejména pro zpracování osobních 
údajů v audiovizuální oblasti a 
ve zpravodajských a tiskových archivech.
Je třeba respektovat pravomoc členských 
států definovat a organizovat 
veřejnoprávní vysílání v souladu s 
protokolem č. 29 ke Smlouvě o Evropské 
unii. Členské státy by proto měly přijmout 
legislativní opatření pro stanovování 
odchylek a výjimek, které jsou nezbytné 
pro vyvážení těchto základních práv. 
Členské státy by měly tyto odchylky a 
výjimky přijímat s ohledem na obecné 
zásady, práva subjektu údajů, správce a 
zpracovatele, předávání údajů do třetích 
zemí nebo mezinárodním organizacím, 
nezávislé orgány dozoru a na spolupráci a 
jednotné použití. To by ovšem nemělo vést 
k tomu, aby členské státy přijímaly 
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pojmy související s touto svobodou, 
například žurnalistika, šířeji. Členské státy 
by proto měly za účelem stanovení 
výjimek a odchylek podle tohoto nařízení 
vymezit „žurnalistické“ činnosti jako 
činnosti, jejichž cílem je sdělení 
informací, názorů či myšlenek veřejnosti 
bez ohledu na to, jaký sdělovací 
prostředek se použije. Tyto činnosti lze 
provozovat za účelem zisku či 
k neziskovým účelům a neměly by být 
omezeny na mediální podniky.

výjimky pro jiná ustanovení tohoto 
nařízení. Aby byl zohledněn význam práva 
na svobodu projevu v každé demokratické 
společnosti, je třeba vykládat pojmy 
související s touto svobodou, například 
žurnalistika, šířeji.

Or. en

Pozměňovací návrh 630
Axel Voss, Seán Kelly, Véronique Mathieu Houillon, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Georgios Papanikolaou, Lara Comi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 121

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(121) Zpracování osobních údajů 
prováděné výlučně pro účely žurnalistiky 
nebo uměleckého či literárního projevu by 
mělo opravňovat k výjimce z některých 
ustanovení tohoto nařízení za účelem 
uvedení práva na ochranu osobních údajů 
do souladu s právem na svobodu projevu, a 
především s právem získávat nebo sdělovat 
informace tak, jak to zejména zaručuje 
článek 11 Listiny základních práv 
Evropské unie. To by mělo platit zejména 
pro zpracování osobních údajů v 
audiovizuální oblasti a ve zpravodajských a 
tiskových archivech. Členské státy by 
proto měly přijmout legislativní opatření 
pro stanovování odchylek a výjimek, které 
jsou nezbytné pro vyvážení těchto 
základních práv. Členské státy by měly 
tyto odchylky a výjimky přijímat s 
ohledem na obecné zásady, práva 
subjektu údajů, správce a zpracovatele, 
předávání údajů do třetích zemí nebo 

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

Or. en

Pozměňovací návrh 631
Cecilia Wikström

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 121 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(121a) Toto nařízení umožňuje, aby byla 
při provádění ustanovení v něm 
uvedených zohledňována zásada přístupu 
veřejnosti k úředním dokumentům. Orgán 
veřejné moci nebo veřejný subjekt může 
předat osobní údaje v dokumentech, které 
má v držení, v souladu s právními 
předpisy členského státu, kterým tento 
orgán nebo subjekt podléhá. Tyto právní 
předpisy by měly zajišťovat soulad mezi 
právem na ochranu osobních údajů a 
zásadou přístupu veřejnosti k úředním 
dokumentům.

Or. en
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Pozměňovací návrh 632
Axel Voss

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 123 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění

Zajištění bezproblémového přístupu ke údajům o zdravotním stavu je klíčovým předpokladem 
provádění výzkumu v oblasti veřejného zdraví. Ústřední bodem tohoto nařízení je nalezení 
rovnováhy mezi ochranou osobních údajů a dostatečnou důvěrou k výzkumným pracovníkům 
v oblasti veřejného zdraví, aby měli k dispozici prostředky k provádění tohoto výzkumu.

Pozměňovací návrh 633
Axel Voss

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 124

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(124) Obecné zásady ochrany jednotlivců 
při zpracování osobních údajů by měly 
platit také v souvislosti se zaměstnáním. V 
mezích tohoto nařízení by měly členské 

(124) Obecné zásady ochrany jednotlivců 
při zpracování osobních údajů by měly 
platit také v souvislosti se zaměstnáním. V 
mezích tohoto nařízení by proto měly mít 
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státy mít možnost přijmout právním 
předpisem zvláštní pravidla, která upraví 
zpracovávání osobních údajů zaměstnanců 
v souvislosti se zaměstnáním. 

členské státy možnost přijmout právním 
předpisem zvláštní pravidla, která upraví 
zpracovávání osobních údajů zaměstnanců 
v souvislosti se zaměstnáním. Na základě 
kolektivních smluv (mzdových ujednání, 
podnikových dohod a dohod s výbory 
vedoucích pracovníků) se lze od 
ustanovení tohoto nařízení odchýlit. 

Or. de

Pozměňovací návrh 634
Claude Moraes, Glenis Willmott

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 124

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(124) Obecné zásady ochrany jednotlivců 
při zpracování osobních údajů by měly 
platit také v souvislosti se zaměstnáním. V 
mezích tohoto nařízení by měly členské 
státy mít možnost přijmout právním 
předpisem zvláštní pravidla, která upraví 
zpracovávání osobních údajů zaměstnanců 
v souvislosti se zaměstnáním.

(124) Obecné zásady ochrany jednotlivců 
při zpracování osobních údajů by měly 
platit také v souvislosti se zaměstnáním 
a sociálním zabezpečením. V souladu 
s tímto nařízením by proto měly mít 
členské státy možnost přijmout právním 
předpisem zvláštní pravidla, která upraví 
zpracovávání osobních údajů zaměstnanců 
v souvislosti se zaměstnáním a sociálním 
zabezpečením.

Or. en

Odůvodnění

Podobně jako zaměstnání je i sociální zabezpečení velmi složitou oblastí, kterou v celé řadě 
jednotlivostí upravují členské státy. Členské státy by proto měly mít možnost přijímat nebo si 
ponechat zvláštní právní předpisy, jež v této oblasti upravují jednotlivé aspekty ochrany údajů 
ve vztahu k veřejným institucím.

Pozměňovací návrh 635
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 124
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(124) Obecné zásady ochrany jednotlivců 
při zpracování osobních údajů by měly 
platit také v souvislosti se zaměstnáním. V 
mezích tohoto nařízení by měly členské 
státy mít možnost přijmout právním 
předpisem zvláštní pravidla, která upraví
zpracovávání osobních údajů zaměstnanců 
v souvislosti se zaměstnáním.

(124) Obecné zásady ochrany jednotlivců 
při zpracování osobních údajů by měly 
platit také v souvislosti se zaměstnáním. 
Členské státy by měly mít možnost upravit 
zpracovávání osobních údajů zaměstnanců 
v souvislosti se zaměstnáním v souladu s 
pravidly a minimálními normami 
stanovenými tímto nařízením. Pokud 
v dotčeném členském státě existuje právní 
základ pro úpravu otázek pracovního 
poměru dohodou mezi zástupci 
zaměstnanců a vedením podniku nebo 
řídícího podniku skupiny podniků 
(kolektivní smlouva) nebo na základě 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/38/ES ze dne 6. května 2009 o 
zřízení evropské rady zaměstnanců nebo 
vytvoření postupu pro informování 
zaměstnanců a projednání se zaměstnanci 
v podnicích působících na úrovni 
Společenství a skupinách podniků 
působících na úrovni Společenství, mělo 
by být možné upravit takovou dohodou i 
zpracovávání osobních údajů v souvislosti 
se zaměstnáním, jsou-li dodržena pravidla 
a minimální normy stanovené v tomto 
nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 636
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 124

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(124) Obecné zásady ochrany jednotlivců 
při zpracování osobních údajů by měly 
platit také v souvislosti se zaměstnáním. V 
mezích tohoto nařízení by měly členské 
státy mít možnost přijmout právním 

(124) Obecné zásady ochrany jednotlivců 
při zpracování osobních údajů by měly 
platit také v souvislosti se zaměstnáním. 
V souladu s tímto nařízením by proto měly 
mít členské státy možnost přijmout 
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předpisem zvláštní pravidla, která upraví 
zpracovávání osobních údajů zaměstnanců 
v souvislosti se zaměstnáním.

právním předpisem zvláštní pravidla, která 
upraví zpracovávání osobních údajů 
zaměstnanců v souvislosti se zaměstnáním.

Or. en

Pozměňovací návrh 637
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 124 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(124a) V členských státech, ve kterých je 
regulace mezd a jiných pracovních 
podmínek ponechána na stranách 
pracovního trhu prostřednictvím 
kolektivních smluv, je třeba při 
uplatňování čl. 6 odst. 1 písm. f) 
konkrétně zvážit povinnosti a práva 
sociálních partnerů, jež z kolektivních 
smluv vyplývají.

Or. en

Pozměňovací návrh 638
Louis Michel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 124 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(124a) Nařízení se použije při 
respektování zvláštní povahy sportu, která 
je uznána v článku 165 SFEU, a při 
zohlednění skutečnosti, že vzhledem ke 
své společenské funkci slouží sport 
veřejným zájmům.

Or. en
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Pozměňovací návrh 639
Claude Moraes, Glenis Willmott

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 125

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(125) Aby bylo zpracování osobních údajů 
pro účely historiografického, statistického 
a vědeckého výzkumu zákonné, mělo by 
také respektovat další příslušné právní 
předpisy, upravující například klinické 
studie.

(125) Aby bylo zpracování osobních údajů 
pro účely historiografického, statistického 
a vědeckého výzkumu zákonné, mělo by 
také respektovat další příslušné právní 
předpisy, upravující například klinické 
studie. Etická vyšetřovací komise uvedená 
v článku 83 by měla splňovat zásady 
popsané v helsinské deklaraci Světové 
lékařské asociace, požadavky stanovené 
členskými státy a právní předpisy Unie.

Or. en

Odůvodnění

Spolu s čl. 83 odst. 1 písm. c) (novým) by tento pozměňovací návrh k bodu odůvodnění 125 
uvedl článek v soulad s helsinskou deklarací Světové lékařské asociace o etických zásadách 
lékařského výzkumu na lidech (2008), v níž se uvádí, že etické komise by měly být nezávislé na 
vlivu výzkumníků a sponzorů a na jiných nežádoucích vlivech (budoucí nařízení a klinických 
zkouškách).

Pozměňovací návrh 640
Nils Torvalds

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 125

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(125) Aby bylo zpracování osobních údajů 
pro účely historiografického, statistického 
a vědeckého výzkumu zákonné, mělo by 
také respektovat další příslušné právní 
předpisy, upravující například klinické 
studie.

(125) Aby bylo zpracování osobních údajů 
pro účely historiografického, statistického 
a vědeckého výzkumu zákonné, mělo by 
také respektovat další příslušné právní 
předpisy, upravující například klinické 
studie. Etická vyšetřovací komise uvedená 
v článku 83 by měla splňovat zásady 
popsané v helsinské deklaraci Světové 
lékařské asociace a požadavky stanovené 
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členskými státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 641
Anna Hedh, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 125

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(125) Aby bylo zpracování osobních údajů 
pro účely historiografického, statistického 
a vědeckého výzkumu zákonné, mělo by 
také respektovat další příslušné právní 
předpisy, upravující například klinické 
studie.

(125) Aby bylo zpracování osobních údajů 
pro účely historiografického, statistického 
a vědeckého výzkumu zákonné, mělo by 
také respektovat další příslušné právní 
předpisy, upravující například klinické 
studie. To zahrnuje i využívání „etické 
komise“ v souladu se směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady 
2001/20/ES ze dne 4. dubna 2001 o 
sbližování právních a správních předpisů 
členských států týkajících se uplatňování 
správné klinické praxe při provádění 
klinických hodnocení humánních léčivých 
přípravků.

Or. en

Odůvodnění

Když není z praktických důvodů, například při výzkumu na základě registru, možné získat 
souhlas všech subjektů údajů, je schválení výzkumu odbornou etickou komisí obzvláště 
důležitým nástrojem, který zajistí, že potenciální ohrožení osobní integrity bude úměrné 
vědecké hodnotě a potenciálním přínosům tohoto výzkumu. 

Pozměňovací návrh 642
Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 125 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(125a) Osobní údaje mohou být 
zpracovány i následně pro účely 
archivace. V takovém případě by mělo být 
právo na ochranu osobních údajů 
koordinováno s pravidly o archivech, 
které zaručují právo lidí znát svou vlastní 
historii a přístup veřejnosti k 
administrativním údajům. Ve všeobecné 
deklaraci o archivech přijaté na 36. 
zasedání Generální konference UNESCO
v listopadu 2011 je uvedeno, že jako 
věrohodný zdroj informací pro 
odpovědnou a transparentní správu hrají 
archivy zásadní úlohu v rozvoji 
společnosti, neboť chrání a pomáhají 
budovat individuální a společnou paměť. 
Při mezinárodním předávání osobních 
údajů nesmí být dotčena pravidla o 
pohybu kulturních statků a národních 
pokladů.

Or. fr

Odůvodnění

Il apparaît utile de rappeler la nécessité d'articuler ce règlement avec les réglementations 
applicables aux archives, garantes de la mémoire collective et individuelle des citoyens 
européens et dont le rôle essentiel a encore été consacré récemment par l'UNESCO.Par 
ailleurs et afin d'éviter toute difficulté d'interprétation, il est opportun de préciser que les 
dispositions sur les transferts internationaux de données à caractère personnel s’appliquent 
sans préjudice des règles applicables aux biens culturels et aux trésors nationaux, lesquelles 
prévoient des restrictions à la circulation des archives pour protéger le patrimoine culturel 
des Etats.

Pozměňovací návrh 643
Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 126

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(126) Vědecký výzkum by pro účely (126) Vědecký výzkum by pro účely 
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tohoto nařízení měl zahrnovat základní 
výzkum, aplikovaný výzkum a výzkum 
financovaný ze soukromých zdrojů a 
kromě toho by měl zohledňovat cíl Unie 
podle čl. 179 odst. 1 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, tj. vytvořit evropský 
výzkumný prostor.

tohoto nařízení měl zahrnovat základní 
výzkum, aplikovaný výzkum a výzkum 
financovaný ze soukromých zdrojů ve 
smyslu článku 13 Listiny základních práv 
Evropské unie a kromě toho by měl 
zohledňovat cíl Unie podle čl. 179 odst. 1 
Smlouvy o fungování Evropské unie, tj. 
vytvořit evropský výzkumný prostor.
Součástí vědeckého výzkumu jsou 
výzkumy veřejného mínění a sociální 
výzkum. Pojem vědecký výzkum zpravidla 
nezahrnuje průzkum trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 644
Alexandra Thein

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 127

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(127) Pokud jde o pravomoci orgánů 
dozoru získat od správce nebo 
zpracovatele přístup k osobním údajům a 
přístup do jejich prostorů, mohou členské 
státy v mezích tohoto nařízení právním 
předpisem přijmout zvláštní pravidla pro 
ochranu povinnosti zachovávat profesní 
tajemství nebo jiné rovnocenné povinnosti 
mlčenlivosti, pokud je to nezbytné pro 
uvedení práva na ochranu osobních údajů 
do souladu s povinností zachovávat 
profesní tajemství.

(127) Členské státy mohou přijmout 
právní předpisy, v nichž stanoví pravidla 
týkající se pravomocí orgánů dozoru a 
odchylky nebo výjimky z ustanovení 
kapitol II až IV, za účelem ochrany
povinnosti zachovávat profesní tajemství 
nebo jiné rovnocenné povinnosti 
mlčenlivosti, pokud je to nezbytné pro 
uvedení práva na ochranu osobních údajů 
do souladu s povinností zachovávat 
profesní tajemství.

Or. en

Odůvodnění

Povinnost zachovávat profesní mlčenlivost (např. v případě notářů či daňových poradců) 
musí mít přednost před veškerými pravidly o ochraně údajů. To se týká nejen možnosti 
členských států přijmout různá ustanovení ohledně vyšetřovacích pravomocí orgánů dozoru v 
případě osob, které podléhají povinnosti zachovávat profesní mlčenlivost, jak je již stanoveno 
v článku 84, ale také možnosti změnit věcná ustanovení o ochraně údajů, je-li to nutné.
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Pozměňovací návrh 645
Frank Engel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 127 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(127a) V zájmu právní jistoty by toto 
nařízení nemělo vést k rozporům s 
oborovými právními předpisy, pokud jde o 
právní závazky a nezávazné požadavky a 
doporučení vyplývající z těchto 
odvětvových právních předpisů, například 
ve zdravotnictví či v bankovnictví.

Or. en

Pozměňovací návrh 646
Jan Mulder

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 127 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(127a) Povinnost informovat subjekt 
údajů o účelu zpracování, právu na 
výmaz, právu na přenositelnost údajů, 
právu vznést námitku, povinnosti přijmout 
opatření k zajištění souladu a zákazu 
předávání údajů do zemí mimo Unii by se 
neměla vztahovat na zpracování údajů 
týkajících se pracovní činnosti osob, jako 
jsou například zaměstnavatel dané osoby, 
název pracovní pozice, funkce, adresa 
pracoviště, číslo telefonní nebo faxové 
linky na pracoviště, pracovní e-mailová 
adresa nebo jiné organizační údaje. 
Subjekty údajů by však měly mít právo 
požadovat, aby správce tyto údaje 
související s pracovní činností nepředával 
třetím osobám.
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Or. en

Pozměňovací návrh 647
Sophia in 't Veld

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 128

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(128) V souladu s článkem 17 Smlouvy o 
fungování Evropské unie toto nařízení 
respektuje a nepředjímá postavení církví a 
náboženských sdružení či spolků v 
členských státech podle vnitrostátního 
právního řádu. Jestliže církev v některém 
členském státě v době vstupu tohoto 
nařízení v platnost uplatňuje komplexní 
pravidla týkající se ochrany jednotlivců v 
souvislosti se zpracováváním osobních 
údajů, tato existující pravidla by měla 
nadále platit za předpokladu, že se uvedou 
do souladu s tímto nařízením. Tyto církve 
a náboženská sdružení by měly mít 
povinnost zajistit zřízení zcela nezávislého 
orgánu dozoru.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 648
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 128

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(128) V souladu s článkem 17 Smlouvy o 
fungování Evropské unie toto nařízení 
respektuje a nepředjímá postavení církví a 
náboženských sdružení či spolků v 
členských státech podle vnitrostátního 
právního řádu. Jestliže církev v některém 
členském státě v době vstupu tohoto 

vypouští se
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nařízení v platnost uplatňuje komplexní 
pravidla týkající se ochrany jednotlivců v 
souvislosti se zpracováváním osobních 
údajů, tato existující pravidla by měla 
nadále platit za předpokladu, že se uvedou 
do souladu s tímto nařízením. Tyto církve 
a náboženská sdružení by měly mít 
povinnost zajistit zřízení zcela nezávislého 
orgánu dozoru.

Or. en

Pozměňovací návrh 649
Jan Mulder

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 128

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(128) V souladu s článkem 17 Smlouvy o 
fungování Evropské unie toto nařízení 
respektuje a nepředjímá postavení církví a 
náboženských sdružení či spolků v 
členských státech podle vnitrostátního 
právního řádu. Jestliže církev v některém 
členském státě v době vstupu tohoto 
nařízení v platnost uplatňuje komplexní 
pravidla týkající se ochrany jednotlivců v 
souvislosti se zpracováváním osobních 
údajů, tato existující pravidla by měla 
nadále platit za předpokladu, že se uvedou 
do souladu s tímto nařízením. Tyto církve a 
náboženská sdružení by měly mít 
povinnost zajistit zřízení zcela nezávislého 
orgánu dozoru.

(128) V souladu s článkem 17 Smlouvy o 
fungování Evropské unie toto nařízení 
respektuje a nepředjímá postavení církví a 
náboženských sdružení či spolků v 
členských státech podle vnitrostátního 
právního řádu. Jestliže církev v některém 
členském státě v době vstupu tohoto 
nařízení v platnost uplatňuje komplexní 
pravidla týkající se ochrany jednotlivců v 
souvislosti se zpracováváním osobních 
údajů, tato existující pravidla by měla 
nadále platit za předpokladu, že se uvedou 
do souladu s tímto nařízením.

Or. en

Odůvodnění

Není důvod, aby měly církve v EU vlastní orgán pro ochranu údajů.
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Pozměňovací návrh 650
Csaba Sógor

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 129

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(129) Aby byly splněny cíle tohoto 
nařízení, zejména chránit základní práva a 
svobody fyzických osob a především jejich 
právo na ochranu osobních údajů a zajistit 
volný pohyb osobních údajů v rámci Unie, 
měla by být na Komisi převedena 
pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie. Měly by být přijímány 
především akty v přenesené pravomoci, jež 
stanoví technické formáty pro udělení 
souhlasu, podmínky týkající se znázornění 
informací formou ikon a dalších 
grafických prvků, kritéria a podmínky
určování poplatků pro výkon práv subjektu 
údajů, kritéria a požadavky pro 
informování subjektu údajů a v souvislosti 
s právem na přístup, právo být zapomenut 
a právo na výmaz, kritéria a požadavky na 
ověření odpovědnosti správce, kritéria 
a požadavky, pokud jde o zjišťování 
případů narušení bezpečnosti osobních 
údajů a jejich oznamování orgánu dozoru 
a okolnosti, za jakých se narušení 
bezpečnosti osobních údajů pravděpodobně 
nepříznivě dotkne subjektu údajů, kritéria 
a podmínky zpracovávání, pro které je 
třeba vypracovat posouzení dopadu na 
ochranu údajů, kritéria a požadavky pro 
určování vysokého stupně specifických 
rizik vyžadujících předchozí konzultaci, 
kodexy chování, kritéria a požadavky 
týkající se mechanismů pro vydávání 
osvědčení, odpovídající úroveň ochrany 
poskytované třetí zemí nebo mezinárodní 
organizací, správní sankce, zpracovávání 
údajů pro zdravotní účely, zpracovávání 
údajů v souvislosti se zaměstnáním 
a zpracovávání údajů pro účely 
historiografického, statistického 
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týkající se mechanismů pro vydávání 
osvědčení, kritéria a požadavky předávání 
založeného na závazných podnikových 
pravidlech, na odchylky v předávání 
údajů, správní sankce, zpracovávání údajů 
pro zdravotní účely, zpracovávání údajů v 
souvislosti se zaměstnáním a zpracovávání 
údajů pro účely historiografického, 
statistického a vědeckého výzkumu. Je 
zvláště důležité, aby Komise v rámci 
přípravné činnosti vedla odpovídající 
konzultace, a to i na odborné úrovni. Při 
přípravě a vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci by Komise měla zajistit, aby 
byly příslušné dokumenty předány 
současně, včas a vhodným způsobem 
Evropskému parlamentu a Radě.

a vědeckého výzkumu. Je zvláště důležité, 
aby Komise v rámci přípravné činnosti 
vedla odpovídající konzultace, a to i na 
odborné úrovni, zejména s Evropskou 
radou pro ochranu údajů. 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.

Or. hu

Odůvodnění

Grafická řešení pro snadnější a jednoznačnější porozumění mohou být založena i na jiných 
grafických prvcích, než jsou ikony. Neměly by být vyloučeny jiné možnosti.

Pozměňovací návrh 651
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 129

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(129) Aby byly splněny cíle tohoto 
nařízení, zejména chránit základní práva a 
svobody fyzických osob a především jejich 
právo na ochranu osobních údajů a zajistit 
volný pohyb osobních údajů v rámci Unie, 
měla by být na Komisi převedena 
pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie. Akty v přenesené 
pravomoci by měly být přijímány 
především s ohledem na zákonnost 
zpracování, vymezování kritérií a 
podmínek v souvislosti se souhlasem 

(129) Aby byly splněny cíle tohoto 
nařízení, zejména chránit základní práva a 
svobody fyzických osob a především jejich 
právo na ochranu osobních údajů a zajistit 
volný pohyb osobních údajů v rámci Unie, 
měla by být na Komisi převedena 
pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie. Při provádění ustanovení 
tohoto nařízení je třeba zajistit, aby na 
produkty a služby, včetně koncových 
zařízení nebo jiných elektronických 
komunikačních zařízení, nebyly kladeny 
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dítěte, zpracování zvláštních kategorií 
údajů, vymezování kritérií a podmínek 
určování zjevné nepřiměřenosti žádostí a 
poplatků pro výkon práv subjektu údajů, 
kritérií a požadavků pro informování 
subjektu údajů a v souvislosti s právem na 
přístup, právem být zapomenut a právem 
na výmaz, opatření založená na 
profilování, kritéria a požadavky 
v souvislosti s odpovědností správce a 
ochranou údajů již od návrhu a 
standardním nastavením ochrany údajů, 
na zpracovatele, na kritéria a požadavky 
na dokumentaci a bezpečnost zpracování, 
kritéria a požadavky, pokud jde o 
zjišťování případů narušení bezpečnosti 
osobních údajů a jejich oznamování 
orgánu dozoru a okolnosti, za jakých se 
narušení bezpečnosti osobních údajů 
pravděpodobně nepříznivě dotkne 
subjektu údajů, kritéria a podmínky 
zpracovávání, pro které je třeba 
vypracovat posouzení dopadu na ochranu 
údajů, kritéria a požadavky pro určování 
vysokého stupně specifických rizik 
vyžadujících předchozí konzultaci, určení 
inspektora ochrany údajů a jeho úkolů, 
kodexy chování, kritéria a požadavky 
týkající se mechanismů pro vydávání 
osvědčení, kritéria a požadavky předávání 
založeného na závazných podnikových 
pravidlech, na odchylky v předávání 
údajů, správní sankce, zpracovávání 
údajů pro zdravotní účely, zpracovávání 
údajů v souvislosti se zaměstnáním a 
zpracovávání údajů pro účely 
historiografického, statistického a 
vědeckého výzkumu. Je zvláště důležité, 
aby Komise v rámci přípravné činnosti 
vedla odpovídající konzultace, a to i na 
odborné úrovni. Při přípravě a 
vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci by Komise měla zajistit, aby 
byly příslušné dokumenty předány 
současně, včas a vhodným způsobem 
Evropskému parlamentu a Radě.

žádné povinné požadavky, které by mohly 
bránit uvádění zařízení na trh a volnému 
oběhu těchto zařízení v členských státech 
a mezi nimi.

Or. en
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Pozměňovací návrh 652
Alexander Alvaro

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 130

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(130) V zájmu zajištění jednotných 
podmínek pro provádění tohoto nařízení 
je třeba svěřit Komisi prováděcí 
pravomoci za účelem stanovení 
standardních formulářů pro zpracovávání 
osobních údajů dítěte, standardních 
postupů a formulářů pro výkon práv 
subjektu údajů, standardních formulářů 
pro informování subjektu údajů, 
standardních formulářů a postupů 
v souvislosti s právem na přístup a právem 
na přenositelnost údajů, standardních 
formulářů v souvislosti s odpovědností 
správce za ochranu údajů již od návrhu a 
za standardní nastavení ochrany údajů a 
za dokumentaci, specifických požadavků 
na bezpečnost zpracování, standardních 
formulářů a postupů ohlašování případů 
narušení bezpečnosti osobních údajů 
orgánu dozoru a oznamování případů 
narušení bezpečnosti osobních údajů 
subjektu údajů, standardů a postupů pro 
posouzení dopadů na ochranu údajů, 
formulářů a postupů pro předchozí 
povolení nebo předchozí konzultaci, 
technických norem a mechanismů pro 
vydávání osvědčení, stanovení 
odpovídající úrovně ochrany poskytované 
třetí zemí nebo územím či odvětvím 
zpracovávání v třetí zemi nebo 
mezinárodní organizací, sdělování údajů 
nedovoleném právem Unie, vzájemné 
pomoci, společných operací a 
rozhodnutích v rámci mechanismu 
jednotnosti. Tyto pravomoci by měly být 
vykonávány v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým 

vypouští se
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se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích 
pravomocí. Komise v této souvislosti zváží 
zvláštní opatření, zejména pro správce, 
kteří jsou mikropodniky, malými a 
středními podniky.

Or. en

Odůvodnění

Horizontální pozměňovací návrh, který všechny prováděcí akty nahrazuje akty v přenesené 
pravomoci, aby bylo zaručeno plné zapojení Evropského parlamentu do rozhodovacího 
procesu.

Pozměňovací návrh 653
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 130

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(130) V zájmu zajištění jednotných 
podmínek pro provádění tohoto nařízení je 
třeba svěřit Komisi prováděcí pravomoci 
za účelem stanovení standardních 
formulářů pro zpracovávání osobních 
údajů dítěte, standardních postupů a 
formulářů pro výkon práv subjektu údajů, 
standardních formulářů pro informování 
subjektu údajů, standardních formulářů a 
postupů v souvislosti s právem na přístup 
a právem na přenositelnost údajů, 
standardních formulářů v souvislosti 
s odpovědností správce za ochranu údajů 
již od návrhu a za standardní nastavení 
ochrany údajů a za dokumentaci, 
specifických požadavků na bezpečnost 
zpracování, standardních formulářů a 
postupů ohlašování případů narušení 
bezpečnosti osobních údajů orgánu 
dozoru a oznamování případů narušení 
bezpečnosti osobních údajů subjektu 
údajů, standardů a postupů pro posouzení 

(130) V zájmu zajištění jednotných 
podmínek pro provádění tohoto nařízení je 
třeba svěřit Komisi prováděcí pravomoci. 
Při provádění ustanovení tohoto nařízení 
je třeba zajistit, aby na produkty a služby, 
včetně koncových zařízení nebo jiných 
elektronických komunikačních zařízení, 
nebyly kladeny žádné povinné požadavky, 
které by mohly bránit uvádění zařízení na 
trh a volnému oběhu těchto zařízení v 
členských státech a mezi nimi.
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dopadů na ochranu údajů, formulářů a 
postupů pro předchozí povolení nebo 
předchozí konzultaci, technických norem 
a mechanismů pro vydávání osvědčení, 
stanovení odpovídající úrovně ochrany 
poskytované třetí zemí nebo územím či 
odvětvím zpracovávání v třetí zemi nebo 
mezinárodní organizací, sdělování údajů 
nedovoleném právem Unie, vzájemné 
pomoci, společných operací a 
rozhodnutích v rámci mechanismu 
jednotnosti. Tyto pravomoci by měly být 
vykonávány v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým 
se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích 
pravomocí. Komise v této souvislosti zváží 
zvláštní opatření, zejména pro správce, 
kteří jsou mikropodniky, malými a 
středními podniky.

Or. en

Pozměňovací návrh 654
Alexander Alvaro

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 131

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(131) Přezkumný postup by se měl použít 
při přijímání standardních formulářů 
v souvislosti se souhlasem dítěte, 
standardních postupů a formulářů pro 
výkon práv subjektu údajů, standardních 
formulářů pro informování subjektu 
údajů, standardních formulářů a postupů 
v souvislosti s právem na přístup, právem 
na přenositelnost údajů, standardních 
formulářů v souvislosti s odpovědností 
správce za ochranu údajů již od návrhu a 
za standardní nastavení ochrany údajů a 
za dokumentaci, při přijímání 

vypouští se
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specifických požadavků na bezpečnost 
zpracování, standardních formulářů a 
postupů ohlašování případů narušení 
bezpečnosti osobních údajů orgánu 
dozoru a oznamování případů narušení 
bezpečnosti osobních údajů subjektu 
údajů, standardů a postupů pro posouzení 
dopadů na ochranu údajů, formulářů a 
postupů pro předchozí povolení nebo 
předchozí konzultaci, technických norem 
a mechanismů pro vydávání osvědčení, 
odpovídající úrovně ochrany poskytované 
třetí zemí nebo územím či odvětvím 
zpracovávání v třetí zemi nebo 
mezinárodní organizací, při sdělování 
údajů nedovoleném právem Unie, 
vzájemné pomoci, společných operací a 
rozhodnutích v rámci mechanismu 
jednotnosti, za předpokladu, že se jedná o 
akty s obecnou působností.

Or. en

Odůvodnění

Horizontální pozměňovací návrh, který všechny prováděcí akty nahrazuje akty v přenesené 
pravomoci, aby bylo zaručeno plné zapojení Evropského parlamentu do rozhodovacího 
procesu.

Pozměňovací návrh 655
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 132

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(132) Komise by měla v řádně 
odůvodněných a krajně naléhavých 
případech týkajících se třetí země nebo 
území nebo odvětví zpracování v této třetí 
zemi nebo mezinárodní organizace, která 
nezajišťuje přiměřenou úroveň ochrany, 
a související se záležitostmi, které byly 
sděleny orgánům dozoru v rámci 
mechanismu jednotnosti, přijmout 

vypouští se
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okamžitě uplatnitelné prováděcí akty.

Or. en

Pozměňovací návrh 656
Axel Voss

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 134

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(134) Směrnice 95/46/ES by tudíž měla být 
tímto nařízením zrušena. Avšak přijatá 
rozhodnutí Komise a schválení orgánů 
dozoru vycházející ze směrnice 95/46/ES 
by měla zůstat v platnosti.

(134) Směrnice 95/46/ES by tudíž měla být 
tímto nařízením zrušena. Avšak přijatá 
rozhodnutí Komise a schválení orgánů 
dozoru vycházející ze směrnice 95/46/ES 
by měla zůstat v platnosti. To by mělo 
platit i pro mezinárodní dohody nebo 
ujednání mezi EU nebo členským státem a 
třetí zemí, zejména pokud byla směrnice 
95/46/ES již v platnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 657
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 134

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(134) Směrnice 95/46/ES by tudíž měla být 
tímto nařízením zrušena. Avšak přijatá 
rozhodnutí Komise a schválení orgánů 
dozoru vycházející ze směrnice 95/46/ES 
by měla zůstat v platnosti.

(134) Směrnice 95/46/ES by tudíž měla být 
tímto nařízením zrušena. Avšak přijatá 
rozhodnutí Komise a schválení orgánů 
dozoru vycházející ze směrnice 95/46/ES 
by měla zůstat v platnosti. Rozhodnutí 
Komise a povolení orgánů dozoru týkající 
se předání osobních údajů do třetí země 
by měla zůstat v platnosti po přechodné 
období dvou let.

Or. en
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Pozměňovací návrh 658
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 139

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Zpracovávání IP adres je často zásadní součástí vyšetřování případů porušování práv 
duševního vlastnictví podle směrnice 2004/48/ES a toto nařízení by mu nemělo bránit.

Pozměňovací návrh 659
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 3 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Odstavcem 3 nejsou dotčena 
legislativní opatření členských států, která 
stanoví příznivější podmínky pro subjekty 
údajů s ohledem na ochranu jejich údajů, 
zejména pro účely článků 80 a 84.

Or. en

Pozměňovací návrh 660
Salvatore Iacolino

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení se vztahuje na zcela nebo 
částečně automatizované zpracování 
osobních údajů, jakož i na 
neautomatizované zpracování osobních 
údajů, které jsou obsaženy v evidenci nebo 
do ní mají být zařazeny.

1. Toto nařízení se vztahuje na zcela nebo 
částečně automatizované zpracování 
osobních údajů, přičemž se nečiní žádný 
rozdíl mezi použitými metodami, jakož i na 
neautomatizované zpracování osobních 
údajů, které jsou obsaženy v evidenci nebo 
do ní mají být zařazeny.

Or. it

Odůvodnění

Nutnost chránit údaje nezávisí na tom, jakým způsobem se údaje zpracovávají, a měla by být 
neutrální vzhledem k současným a budoucím technikám zpracování.

Pozměňovací návrh 661
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení se vztahuje na zcela nebo 
částečně automatizované zpracování 

1. Toto nařízení se vztahuje na zcela nebo 
částečně automatizované zpracování 
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osobních údajů, jakož i na 
neautomatizované zpracování osobních 
údajů, které jsou obsaženy v evidenci nebo 
do ní mají být zařazeny.

osobních údajů, přičemž se nečiní žádný 
rozdíl mezi použitými prostředky, jakož i 
na neautomatizované zpracování osobních 
údajů, které jsou obsaženy v evidenci nebo 
do ní mají být zařazeny.

Or. en

Pozměňovací návrh 662
Monika Hohlmeier

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) prováděné soudy, státními 
zastupitelstvími a institucemi, jež zajišťují 
výkon soudních rozhodnutí prováděním 
rozsudků a trestů.

Or. de

Odůvodnění

Z působnosti navrhovaných ustanovení by měla být v co nejvyšší možné míře vyňata činnost 
soudů a soudních vykonavatelů v rámci vymáhání práva. 

Pozměňovací návrh 663
Frank Engel

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jsou-li ustanovení tohoto nařízení 
v rozporu s ustanovením jiného právního 
předpisu Unie, který upravuje zvláštní 
aspekty zpracování osobních údajů ve 
specifických oblastech, mají ustanovení 
tohoto jiného právního předpisu Unie 
větší váhu a použijí se na dané specifické 
oblasti.
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Or. en

Pozměňovací návrh 664
Philippe Juvin

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) získaných před vstupem tohoto 
nařízení v platnost, jak je uvedeno v 
článku 91;

Or. fr

Pozměňovací návrh 665
Philippe Juvin

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) zahájené před vstupem tohoto nařízení 
v platnost, jak je uvedeno v článku 91;

Or. fr

Pozměňovací návrh 666
Sophia in 't Veld

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) prováděné orgány, institucemi a jinými 
subjekty Unie;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 667
Alexander Alvaro

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) prováděné orgány, institucemi a jinými 
subjekty Unie;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Toto nařízení by se mělo vztahovat i na orgány, instituce a jiné subjekty Unie.

Pozměňovací návrh 668
Axel Voss

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) prováděné orgány, institucemi a jinými 
subjekty Unie;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tato pravidla by se měla vztahovat i na orgány, instituce a jiné subjekty Unie.

Pozměňovací návrh 669
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

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

b) prováděné orgány, institucemi a jinými 
subjekty Unie;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Komplexní přístup k ochraně údajů znamená i zahrnutí orgánů, institucí a jiných subjektů 
Unie do oblasti působnosti tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 670
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) prováděné orgány, institucemi a jinými 
subjekty Unie;

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Orgány, instituce a jiné subjekty Unie by neměly zůstat zcela mimo oblast působnosti tohoto 
nařízení. Je-li účelem tohoto nástroje zavést základní zásady a záruky ve vztahu ke zpracování 
osobních údajů, které budou jednotné v celé Unii, přiživuje vyloučení evropských institucí 
dojem, alespoň formálně, že existují dva oddělené právní systémy: jeden pro členské státy a 
jeden pro Unii.

Pozměňovací návrh 671
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) prováděné členskými státy při výkonu 
činností, které spadají do oblasti 
působnosti kapitoly 2 Smlouvy o Evropské 

c) prováděné členskými státy při výkonu 
činností, které spadají do oblasti 
působnosti kapitoly 2 hlavy V Smlouvy o 
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unii; Evropské unii;

Or. es

Pozměňovací návrh 672
Alexander Alvaro

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

V souladu s případy ESD C-101/01 a C-73/07.

Pozměňovací návrh 673
Nils Torvalds

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

d) prováděné fyzickou osobou, které má 
výlučně osobní či domácí povahu;

Or. en

Pozměňovací návrh 674
Axel Voss



PE506.145v01-00 50/153 AM\928599CS.doc

CS

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

d) prováděné fyzickou osobou za účelem, 
který nelze klást do souvislosti s jeho 
obchodní nebo podnikatelskou činností;

Or. de

Pozměňovací návrh 675
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 676
Françoise Castex

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Odůvodnění

Standardně by měly být osobní údaje zpřístupňovány neurčitému počtu osob.

Pozměňovací návrh 677
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

d) prováděné fyzickou osobou, které má 
výlučně soukromou či domácí povahu,
nejsou-li osobní údaje zveřejňovány. Další 
zpracování těchto osobních údajů pro jiné 
účely je možné pouze se souhlasem 
subjektů údajů. Tato výjimka by se 
neměla vztahovat na případy, kdy je 
zpracování osobních údajů prováděno 
v zájmu dosažení profesního či 
obchodního cíle. Práva třetích osob musí 
být brána v potaz zejména při používání 
citlivých údajů;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňování návrh omezuje výjimku pro zpracování osobních údajů domácí povahy. 
Určité zásady a normy důvěrnosti by měly platit i v případě zpracování údajů pro soukromé či 
rodinné účely.

Pozměňovací návrh 678
Axel Voss

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) prováděné malými podniky v rámci 
jejich výhradní činnosti, a to pouze a 
výlučně pro interní účely.
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Or. en

Pozměňovací návrh 679
Markus Pieper, Markus Ferber

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) prováděné mikropodniky ve smyslu 
doporučení Komise 2003/361 v rámci 
jejich vlastní činnosti, jedná-li se o údaje 
určené pouze a výlučně pro jejich interní 
účely;

Or. en

Pozměňovací návrh 680
Cornelia Ernst

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) prováděné příslušnými orgány za účelem 
prevence, vyšetřování, odhalování či 
stíhání trestných činů nebo výkonu trestů.

e) prováděné příslušnými veřejnými
orgány za účelem prevence, vyšetřování, 
odhalování či stíhání trestných činů nebo 
výkonu trestů.

Or. en

Pozměňovací návrh 681
Dimitrios Droutsas

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) prováděné příslušnými orgány za účelem 
prevence, vyšetřování, odhalování či 
stíhání trestných činů nebo výkonu trestů.

e) prováděné příslušnými orgány veřejné 
moci za účelem prevence, vyšetřování, 
odhalování či stíhání trestných činů nebo 
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výkonu trestů.

Or. en

Pozměňovací návrh 682
Monika Hohlmeier

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) prováděné příslušnými orgány za účelem 
prevence, vyšetřování, odhalování či 
stíhání trestných činů nebo výkonu trestů.

(Netýká se českého znění).

Or. de

Odůvodnění

Jazykové objasnění

Pozměňovací návrh 683
Alexander Alvaro

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) jež byly anonymizovány.

Or. en

Odůvodnění

Toto nařízení se nevztahuje na zpracování anonymizovaných údajů (viz definici v článku 4).

Pozměňovací návrh 684
Axel Voss
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Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) prováděné pro účely 
historiografického, statistického a 
vědeckého výzkumu.

Or. en

Pozměňovací návrh 685
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) prováděné zaměstnavatelem jako 
součást zpracování osobních údajů 
zaměstnance v souvislosti se 
zaměstnáním.

Or. en

Pozměňovací návrh 686
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) které byly anonymizovány ve smyslu 
čl. 4 odst. 2c;

Or. en

Pozměňovací návrh 687
Sarah Ludford
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Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) které byly anonymizovány;

Or. en

Odůvodnění

Do oblasti působnosti tohoto nařízení by neměly spadat ani anonymní údaje.

Pozměňovací návrh 688
Louis Michel

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) prováděné sportovními organizacemi 
pro účely prevence, odhalování a 
vyšetřování veškerých případů porušení 
bezúhonnosti sportu v souvislosti s 
manipulací výsledků zápasů a dopováním;

Or. en

Pozměňovací návrh 689
Bernd Lange

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) prováděné při výkonu činnosti, kterou 
je možné přisoudit profesní nebo 
obchodní činnosti subjektu údajů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 690
Monika Hohlmeier, Axel Voss

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) prováděné církvemi a náboženskými 
sdruženími či spolky;

Or. de

Odůvodnění

Pokud budou církve a náboženské spolky z předpisů pro ochranu údajů jasně vyňaty, bude k 
požadavkům článku 17 SFEU přihlédnuto lépe než za použití pouhého přechodného 
ustanovení stanoveného v článku 84, jež by se týkalo stávajících právních předpisů v oblasti 
ochrany údajů platných pro církve a náboženská sdružení.

Pozměňovací návrh 691
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) prováděné příslušnými orgány za 
účelem vypracovávání a šíření oficiálních 
statistik, jež jim bylo svěřeno;

Or. es

Pozměňovací návrh 692
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) fyzických osob vykonávajících 
hospodářskou činnost, která určují tuto 
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osobu na trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 693
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

eb) fyzických osob, které jsou zveřejněny 
v průběhu výkonu profesních povinností, 
jako např. jméno, kontaktní údaje 
a funkce;

Or. en

Pozměňovací návrh 694
Axel Voss

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

eb) prováděné zaměstnavatelem jako 
součást zpracování osobních údajů 
zaměstnance v souvislosti se 
zaměstnáním;

Or. en

Pozměňovací návrh 695
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

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

eb) prováděné příslušnými orgány za 
účelem přípravy volebních seznamů.

Or. es

Pozměňovací návrh 696
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ec) které byly anonymizovány;

Or. en

Pozměňovací návrh 697
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Pokud samostatná ustanovení 
právních předpisů Evropské unie nebo 
členských států předepisují pokročilejší 
ochranu osobních údajů, než je ta 
stanovená tímto nařízením, provedou se 
tato ustanovení doplňkově. To platí 
zejména pro zákonem chráněná tajemství, 
např. bankovní tajemství.

Or. en

Pozměňovací návrh 698
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski
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Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Informace zveřejňované v souladu s 
právními předpisy ve vnitrostátních 
rejstřících hospodářských subjektů nejsou 
tímto nařízením chráněny do té míry, do 
jaké identifikují subjekty na trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 699
Sari Essayah

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Čl. 7 odst. 4, čl. 15 odst. 1 písm. e), 
články 17 a 18, čl. 22 písm. c) a e), články 
33, 35, 36 a 37 a čl. 79 odst. 4, 5, 6 a 7 
tohoto nařízení se nevztahují na 
zpracování osobních údajů prováděné 
orgány veřejné moci.

Or. en

Odůvodnění

Velmi podrobná a přísná pravidla tohoto nařízení mají negativní důsledky, co se týče orgánů 
veřejné moci. Většina zpracování prováděného orgány veřejné moci má výlučně vnitrostátní 
charakter a zpracování údajů je prováděno především v rámci činností, které poskytují 
a provádí výhradně orgány veřejné moci, jako je vyplácení sociálních dávek, a nikdy za 
účelem zisku. Navrhujeme proto, aby se toto nařízení nevztahovalo na zpracování údajů ze 
strany orgánů veřejné moci.

Pozměňovací návrh 700
Alexander Alvaro



PE506.145v01-00 60/153 AM\928599CS.doc

CS

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení se vztahuje na zpracování 
osobních údajů v rámci činností 
provozovny správce nebo zpracovatele 
v Unii.

1. Toto nařízení se vztahuje na zpracování 
osobních údajů subjektů údajů, které mají 
bydliště v Unii, v rámci činností 
provozovny správce nebo zpracovatele 
v Unii.

Or. en

Odůvodnění

Z oblasti působnosti tohoto nařízení by měli být vyloučeni správci údajů se sídlem v Unii, 
kteří zpracovávají výhradně neevropské údaje ve třetích zemích, aby mohli konkurovat na 
trzích mimo EU správcům údajů, na které se toto nařízení nevztahuje.

Pozměňovací návrh 701
Axel Voss

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení se vztahuje na zpracování 
osobních údajů v rámci činností 
provozovny správce nebo zpracovatele 
v Unii.

1. Toto nařízení se vztahuje na zpracování 
osobních údajů subjektů údajů, které mají 
bydliště v Unii, v rámci činností 
provozovny správce nebo zpracovatele 
v Unii.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto nařízení je ochrana osobních údajů subjektů údajů, které mají bydliště v EU. 
Tento pozměňovací návrh je důležitý u osobních údajů bez evropského významu (rozuměj 
zpracovávání osobních údajů subjektů údajů, které mají bydliště mimo EU), aby byly 
vytvořeny stejné podmínky pro podniky z EU a mimo EU.

Pozměňovací návrh 702
Monika Hohlmeier
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Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení se vztahuje na zpracování 
osobních údajů v rámci činností 
provozovny správce nebo zpracovatele
v Unii.

1. Toto nařízení se vztahuje na zpracování 
osobních údajů v Unii nebo na místě, kde 
se vnitrostátní právní předpisy členského 
státu uplatňují na základě mezinárodního 
práva.

Or. de

Pozměňovací návrh 703
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení se vztahuje na zpracování 
osobních údajů v rámci činností 
provozovny správce nebo zpracovatele 
v Unii.

1. Toto nařízení se vztahuje na zpracování 
osobních údajů subjektů údajů, které mají 
bydliště v Unii, v rámci činností 
provozovny správce nebo zpracovatele 
v Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 704
Alexander Alvaro

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Toto nařízení se vztahuje na zpracování 
osobních údajů subjektů údajů, které mají 
bydliště v Unii, ze strany správce, který 
není usazen v Unii, pokud zpracování 
údajů souvisí:

2. Toto nařízení se vztahuje na zpracování 
osobních údajů subjektů údajů, které mají 
bydliště v Unii, ze strany správce nebo 
zpracovatele, který není usazen v Unii.

a) s nabídkou zboží nebo služeb těmto 
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subjektům údajů v Unii nebo 
b) se sledováním jejich chování.

Or. en

Pozměňovací návrh 705
Timothy Kirkhope
za skupinu ECR

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Toto nařízení se vztahuje na zpracování 
osobních údajů subjektů údajů, které mají 
bydliště v Unii, ze strany správce, který 
není usazen v Unii, pokud zpracování 
údajů souvisí:

2. Toto nařízení se, pokud je to možné z 
právního hlediska a v souladu s právním 
systémem třetí země, vztahuje na 
zpracování osobních údajů subjektů údajů, 
které mají bydliště v Unii, ze strany 
správce, který není usazen v Unii, pokud 
zpracování údajů souvisí:

Or. en

Pozměňovací návrh 706
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Toto nařízení se vztahuje na zpracování 
osobních údajů subjektů údajů, které mají 
bydliště v Unii, ze strany správce, který 
není usazen v Unii, pokud zpracování 
údajů souvisí:

2. Toto nařízení se vztahuje na zpracování 
osobních údajů subjektů údajů, které mají 
bydliště v Unii, ze strany správce nebo 
zpracovatele, který není usazen v Unii.

a) s nabídkou zboží nebo služeb těmto 
subjektům údajů v Unii nebo
b) se sledováním jejich chování.

Or. en
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Pozměňovací návrh 707
Axel Voss

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) s nabídkou zboží nebo služeb těmto 
subjektům údajů v Unii nebo 

a) s nabídkou zboží a služeb v Unii těmto 
subjektům údajů, včetně služeb 
poskytovaných bez finančních nákladů 
pro jednotlivce; nebo 

Or. en

Pozměňovací návrh 708
Alexander Alvaro

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Toto nařízení se vztahuje na zpracování 
osobních údajů správcem, který není 
usazen v Unii, ale na místě, kde se 
vnitrostátní právní předpisy členského 
státu uplatňují na základě mezinárodního 
práva veřejného.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Toto nařízení se vztahuje na zpracování osobních údajů subjektů údajů, které mají bydliště 
v Unii, ze strany správce nebo zpracovatele, který není usazen v Unii.

Pozměňovací návrh 709
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3



PE506.145v01-00 64/153 AM\928599CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Toto nařízení se vztahuje na zpracování 
osobních údajů správcem, který není 
usazen v Unii, ale na místě, kde se 
vnitrostátní právní předpisy členského 
státu uplatňují na základě mezinárodního 
práva veřejného.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 710
Axel Voss

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Toto nařízení se vztahuje na zpracování 
osobních údajů správcem, který není 
usazen v Unii, ale na místě, kde se 
vnitrostátní právní předpisy členského státu 
uplatňují na základě mezinárodního práva 
veřejného.

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 711
Ewald Stadler

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Toto nařízení se vztahuje na zpracování 
osobních údajů správcem, který není 
usazen v Unii, ale na místě, kde se 
vnitrostátní právní předpisy členského státu 
uplatňují na základě mezinárodního práva 
veřejného.

3. Toto nařízení se vztahuje na zpracování 
osobních údajů správcem, který není 
usazen v Unii, ale na místě, kde se 
vnitrostátní právní předpisy členského státu 
uplatňují na základě mezinárodního práva 
veřejného. Tím nejsou dotčena 
vnitrostátní ustanovení vztahující se na 
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správce.

Or. de

Pozměňovací návrh 712
Alexander Alvaro

Návrh nařízení
Čl. 4 – 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, elektronický 
identifikátor nebo s odkazem na jeden či 
více zvláštních prvků její fyzické, 
fyziologické, genetické, psychické, 
ekonomické, kulturní nebo sociální 
identity;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Přemístěno do definice osobních údajů.

Pozměňovací návrh 713
Petru Constantin Luhan

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) „subjektem údajů“ identifikovaná 
fyzická osoba nebo fyzická osoba, kterou 
lze přímo či nepřímo identifikovat 

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

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, a která nejedná v rámci 
své profesní činnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 714
Sophia in 't Veld

Návrh nařízení
Čl. 4 – 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, elektronický identifikátor nebo s 
odkazem na jeden či více zvláštních prvků 
její fyzické, fyziologické, genetické, 
psychické, ekonomické, kulturní nebo 
sociální identity;

1) „subjektem údajů“ identifikovaná 
fyzická osoba nebo fyzická osoba, kterou 
lze přímo či nepřímo, samotnou či ve 
spojení s přiřazenými údaji, identifikovat 
nebo zjistit 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 715
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Návrh nařízení
Čl. 4 – 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, elektronický identifikátor nebo s 
odkazem na jeden či více zvláštních prvků 
její fyzické, fyziologické, genetické, 
psychické, ekonomické, kulturní nebo 
sociální identity;

1) „subjektem údajů“ identifikovaná 
fyzická osoba nebo fyzická osoba, kterou 
lze přímo či nepřímo identifikovat 
prostředky, o nichž lze důvodně 
předpokládat, že je správce nebo jakákoli 
jiná fyzická nebo právnická osoba 
spolupracující se správcem 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, a která nejedná v rámci 
své profesní činnosti;

Or. en

Odůvodnění

Prostředky používané pro identifikaci by měly přímo souviset se správcem údajů a jeho 
smluvními partnery. V určitých situacích může být obtížné toto kritérium posoudit, neboť 
v případě osoby pracující na volné noze (instalatér, lékař) a používající stejné telefonní číslo 
pro obchodní i soukromé činnosti se hranice mezi fyzickou a právnickou osobou rozostřují. 
Nařízení by se mělo vztahovat pouze na fyzické osoby, které nejednají v rámci své profesní 
činnosti.

Pozměňovací návrh 716
Louis Michel

Návrh nařízení
Čl. 4 – 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

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

odkazem na identifikační číslo nebo na 
jeden či více zvláštních prvků její fyzické, 
fyziologické, genetické, psychické, 
ekonomické, kulturní nebo sociální 
identity. Fyzická osoba není považována 
za identifikovatelnou, pokud by 
identifikace vyžadovala neúměrně mnoho 
času, úsilí nebo materiálních zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 717
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Lara Comi, Monika Hohlmeier

Návrh nařízení
Čl. 4 – 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, elektronický identifikátor nebo s 
odkazem na jeden či více zvláštních prvků 
její fyzické, fyziologické, genetické, 
psychické, ekonomické, kulturní nebo 
sociální identity;

1) „subjektem údajů“ identifikovaná 
fyzická osoba nebo fyzická osoba, kterou 
lze přímo či nepřímo identifikovat 
prostředky, o nichž lze důvodně 
předpokládat, že je správce nebo jakákoli 
jiná fyzická nebo právnická osoba 
spolupracující se správcem 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, a která nejedná v rámci 
své profesní činnosti;

Or. en

Odůvodnění

Pochází ze stanoviska ITRE. Pozměňovací návrh vyjasňuje, že má-li být možné identifikovat 
subjekt údajů, je nutné předpokládat vztah se správcem údajů. Údaje, které jsou použity 
v rámci profesní činnosti, by neměly být definovány jako osobní údaje.
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Pozměňovací návrh 718
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Návrh nařízení
Čl. 4 – 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, elektronický 
identifikátor nebo s odkazem na jeden či 
více zvláštních prvků její fyzické, 
fyziologické, genetické, psychické, 
ekonomické, kulturní nebo sociální 
identity;

1) „subjektem údajů“ identifikovaná nebo 
identifikovatelná fyzická osoba, kterou lze 
přímo či nepřímo identifikovat technicky 
dostupnými prostředky, o nichž lze 
důvodně předpokládat, že je správce nebo 
jakákoli jiná fyzická nebo právnická osoba 
použijí, pokud použití takových prostředků 
nevyžaduje neúměrné náklady, není 
nadměrně časově náročné a nevyžaduje 
přijetí složitých opatření;

Or. pl

Pozměňovací návrh 719
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Návrh nařízení
Čl. 4 – 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, elektronický identifikátor nebo s 
odkazem na jeden či více zvláštních prvků 
její fyzické, fyziologické, genetické, 
psychické, ekonomické, kulturní nebo 
sociální identity;

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

Or. en

Odůvodnění

Omezení výjimky pro domácnost.

Pozměňovací návrh 720
Ewald Stadler

Návrh nařízení
Čl. 4 – 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, elektronický identifikátor nebo s 
odkazem na jeden či více zvláštních prvků 
její fyzické, fyziologické, genetické,
psychické, ekonomické, kulturní nebo 
sociální identity;

1) „subjektem údajů“ identifikovaná 
fyzická osoba nebo fyzická osoba, kterou 
lze jednoznačně přímo či nepřímo 
identifikovat prostředky, jež má správce k 
dispozici, zejména s odkazem na 
identifikační číslo, lokalizační údaje, 
elektronický identifikátor nebo s odkazem 
na jeden či více zvláštních prvků její 
fyzické, fyziologické, genetické, 
psychické, ekonomické, kulturní nebo 
sociální identity;

Or. de

Pozměňovací návrh 721
Csaba Sógor

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) „subjektem údajů“ identifikovaná 
fyzická osoba nebo fyzická osoba, kterou 
lze přímo či nepřímo identifikovat 

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

spojení s přiřazenými údaji, identifikovat 
nebo zjistit 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 
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. hu

Odůvodnění

Národní identita představuje specifickou problematiku, která zahrnuje více, než jen otázku 
bydliště.

Pozměňovací návrh 722
Alexander Alvaro

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) „osobními údaji“ veškeré informace o 
subjektu údajů;

2) „osobními údaji“ veškeré informace o 
identifikované nebo identifikovatelné 
fyzické osobě („subjektu údajů“);
identifikovatelnou osobou se rozumí 
osoba, kterou lze přímo či nepřímo 
identifikovat, zejména s odkazem na 
identifikační číslo nebo na jeden či více 
zvláštních prvků fyzické, fyziologické, 
genetické, psychické, ekonomické, 
kulturní nebo sociální identity této osoby 
(„osobní identifikátory“);

Or. en

Odůvodnění

Definice uvedená ve směrnici 95/46.
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Pozměňovací návrh 723
Monika Hohlmeier

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) „osobními údaji“ veškeré informace o 
subjektu údajů;

2) „osobními údaji“ veškeré informace o 
konkrétní nebo identifikovatelné fyzické 
osobě (subjektu údajů); osoba je 
považována za identifikovatelnou, pokud 
ji lze identifikovat, přímo či nepřímo, 
především podle identifikačního čísla 
nebo na základě jednoho či více faktorů 
specifických pro fyzickou, fyziologickou, 
duševní, ekonomickou, kulturní nebo 
sociální identitu této osoby;

Or. de

Odůvodnění

Ze směrnice 95/46/ES.

Pozměňovací návrh 724
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) „osobními údaji“ veškeré informace o 
subjektu údajů;

2) „osobními údaji“ veškeré konkrétní 
údaje o subjektu údajů, jehož konkrétní 
totožnost může správce nebo každá jiná 
fyzická nebo právnická osoba, která se 
správcem spolupracuje, přímo či nepřímo 
identifikovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 725
Louis Michel
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Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) „osobními údaji“ veškeré informace o 
subjektu údajů;

2) „osobními údaji“ veškeré informace o 
subjektu údajů, pokud lze identifikovat, že 
se tohoto subjektu údajů týkají; za osobní 
údaje se nepovažují informace, které 
neumožňují identifikaci subjektu údajů, a 
informace, u nichž by tato identifikace 
byla možná pouze s využitím neúměrně 
velkého množství času, úsilí nebo 
materiálních zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 726
Alexander Alvaro

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) „pseudonymizovanými údaji“ osobní 
údaje, z nichž byly odstraněny osobní 
identifikátory, ale odkaz na tyto osobní 
identifikátory zůstává zachován, takže 
mohou být k příslušnému subjektu údajů 
přiřazeny každým, kdo má přístup k 
propojovacím kódům;

Or. en

Odůvodnění

Pseudonymizované údaje se zavádí jako forma osobních údajů. V rámci celého nařízení se 
pro ně rovněž zavádí odlišná pravidla.

Pozměňovací návrh 727
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) „identifikačním číslem“ jakýkoli 
numerický, alfanumerický nebo podobný 
kód, který se obvykle používá v 
internetovém prostředí, s výjimkou kódů, 
jež fyzické osobě za účelem její 
identifikace coby jednotlivce přidělil 
orgán veřejné moci nebo státem řízený 
orgán;

Or. en

Pozměňovací návrh 728
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) „pseudonymem“ jedinečný 
identifikátor, který je specifický pro jeden 
konkrétní kontext a jenž nedovoluje přímo 
identifikovat fyzickou osobu, ale 
umožňuje zjistit subjekt údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 729
Sarah Ludford

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) „pseudonymizovanými údaji“ veškeré 
osobní údaje, které byly pozměněny tak, 
aby nemohly být přiřazeny k subjektu 
údajů bez použití dalších údajů, které 
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podléhají odděleným a odlišným 
technickým a organizačním kontrolám 
zajišťujícím, že k takovému přiřazení 
nedojde;

Or. en

Odůvodnění

Definice „pseudonymizovaných údajů“ je nezbytná.

Pozměňovací návrh 730
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) „pseudonymními údaji“ veškeré 
osobní údaje, které byly shromážděny, 
změněny nebo jinak zpracovány, takže 
nemohou být samy o sobě přiřazeny k 
subjektu údajů, aniž by byly použity 
dodatečné údaje, jež podléhají odděleným 
a odlišným technickým a organizačním 
kontrolám zajišťujícím, že k takovému 
přiřazení nedojde nebo že by toto 
přiřazení vyžadovalo neúměrnou dobu, 
náklady a úsilí;

Or. en

Odůvodnění

Převzato ze stanovisek výborů ITRE a IMCO. Tento návrh je součástí souboru pozměňovacích 
návrhů umožňujících používání pseudonymních a anonymních údajů a bude podněcovat ke 
správným obchodním postupům, které budou chránit zájmy subjektů údajů. Zajištění toho, aby 
osobní údaje nemohly být spojeny s určitým subjektem údajů (jelikož je nelze vztáhnout 
k určitému subjektu údajů bez pomoci dalších údajů), pomáhá dále podpořit obchodní využití 
údajů a současně skýtá vysokou úroveň ochrany spotřebitele.
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Pozměňovací návrh 731
Alexander Alvaro

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b) „anonymizovanými údaji“ údaje, 
které nemohou být žádným způsobem 
přiřazeny k subjektu údajů, neboť z nich 
byly trvale a zcela odstraněny veškeré 
odkazy na osobní identifikátory; 
anonymizované údaje proto nespadají do 
oblasti působnosti tohoto nařízení;

Or. en

Odůvodnění

Pokud nařízení na anonymizované údaje odkazuje, mělo by zároveň obsahovat jejich definici.

Pozměňovací návrh 732
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b) „pseudonymními údaji“ jakékoli 
osobní údaje, jež byly shromážděny, 
změněny nebo jinak zpracovány, aby samy 
o sobě nemohly být přiřazeny k subjektu 
údajů bez použití dalších údajů, které 
podléhají samostatným a odlišným 
technickým a organizačním kontrolám 
zajišťujícím, že k tomuto přiřazení 
nedojde;

Or. en
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Pozměňovací návrh 733
Sarah Ludford

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b) „anonymizovanými údaji“ nebo 
„údaji, které byly anonymizovány“, 
osobní údaje, které byly upraveny 
takovým způsobem, že příslušné 
informace již nemohou být přiřazeny k 
identifikovatelné fyzické osobě;

Or. en

Odůvodnění

Je třeba, aby existovala definice „anonymizovaných údajů“.

Pozměňovací návrh 734
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b) „anonymními údaji“ jakékoli osobní 
údaje, které byly shromážděny, změněny 
nebo jinak zpracovány, a to takovým 
způsobem, že již nemohou být přiřazeny k 
subjektu údajů; anonymní údaje se 
nepovažují za osobní údaje;

Or. en

Odůvodnění

Převzato ze stanovisek výborů ITRE a IMCO.

Pozměňovací návrh 735
Alexander Alvaro
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Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 2 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2c) „zašifrovanými údaji“ osobní údaje, 
které jsou pomocí použití technických 
ochranných opatření nesrozumitelné pro 
všechny osoby, jež nejsou oprávněny k 
nim přistupovat;

Or. en

Odůvodnění

Pokud nařízení na zašifrované údaje odkazuje, mělo by zároveň obsahovat jejich definici.

Pozměňovací návrh 736
Axel Voss

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 2 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2c) „identifikačním číslem“ jakýkoli 
numerický, alfanumerický nebo podobný 
kód, který se obvykle používá v 
internetovém prostředí, s výjimkou kódů, 
jež fyzické osobě za účelem její 
identifikace coby jednotlivce přidělil 
orgán veřejné moci nebo státem řízený 
orgán;

Or. en

Odůvodnění

Převzato se stanoviska výboru ITRE.

Pozměňovací návrh 737
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 2 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2c) „anonymními údaji“ jakékoli osobní 
údaje, které byly shromážděny, změněny 
nebo jinak zpracovány, a to takovým 
způsobem, že již nemohou být přiřazeny k 
subjektu údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 738
Alexander Alvaro

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 2 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2d) „profilováním“ shromažďování, 
klasifikaci a zaznamenávání informací 
vycházejících z osobních nebo 
pseudonymizovaných údajů subjektu 
údajů za účelem analýzy způsobů chování 
konkrétního subjektu údajů;

Or. en

Odůvodnění

Pokud nařízení odkazuje na profilování, mělo by zároveň obsahovat jeho definici.

Pozměňovací návrh 739
Ewald Stadler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) „zpracováním“ každý úkon nebo soubor 
úkonů s osobními údaji nebo soubory 

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

osobních údajů, které jsou prováděny 
pomocí či bez pomoci automatizovaných 
postupů, jako je shromažďování, 
zaznamenávání, uspořádávání, 
strukturování, uchovávání, přizpůsobování 
nebo pozměňování, vyhledávání, nahlížení, 
užívání, zveřejňování přenosem, 
zveřejňování šířením nebo jejich 
zpřístupňování jiným způsobem, třídění 
nebo kombinování, vymazání, blokování
nebo zničení;

Or. de

Pozměňovací návrh 740
Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a) „profilováním“ jakákoli forma 
automatického zpracování osobních 
údajů, jehož účelem je hodnocení určitých 
osobních aspektů vztahujících se k fyzické 
osobě nebo analýza nebo odhad zejména 
pracovního výkonu této fyzické osoby, její 
ekonomické situace, lokalizace, zdraví, 
osobních preferencí, spolehlivosti nebo 
chování;

Or. en

Pozměňovací návrh 741
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a) „profilováním“ jakákoli forma 
automatického zpracování osobních 



AM\928599CS.doc 81/153 PE506.145v01-00

CS

údajů, jehož účelem je hodnocení určitých 
osobních aspektů vztahujících se k fyzické 
osobě nebo analýza či odhad zejména 
pracovního výkonu této fyzické osoby, její 
ekonomické situace, lokalizace, zdraví, 
osobních preferencí, spolehlivosti nebo 
chování;

Or. en

Pozměňovací návrh 742
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a) „profilováním“ jakákoli forma 
automatického zpracování osobních 
údajů, jehož účelem je hodnocení určitých 
specifických znaků fyzické osoby nebo 
analýza či odhad zejména pracovního 
výkonu této fyzické osoby, její ekonomické 
situace, lokalizace, zdravotního stavu, 
osobních preferencí, spolehlivosti nebo 
chování a/nebo osobní přizpůsobení 
služby poskytované určité osobě nebo 
rozhodnutí uvalovaného na určitou 
osobu; jeho součástí může být i 
zpracování za účelem zjištění, do které 
kategorie či kategorií určitá osoba patří; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 743
Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b) „biometrickými údaji“ všechny údaje



PE506.145v01-00 82/153 AM\928599CS.doc

CS

týkající se jedinečných fyzických či 
fyziologických znaků nebo znaků chování 
jedince, například snímky obličeje nebo 
daktyloskopické údaje;

Or. fr

Pozměňovací návrh 744
Alexander Alvaro

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Definice uvedená ve směrnici 95/46.

Pozměňovací návrh 745
Stanimir Ilchev

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5) „správcem“ fyzická nebo právnická 
osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo 
jakýkoli jiný subjekt, který sám nebo 

5) „správcem“ fyzická nebo právnická 
osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo 
jakýkoli jiný subjekt, který sám nebo 



AM\928599CS.doc 83/153 PE506.145v01-00

CS

společně s jinými určuje účel, podmínky a 
prostředky zpracování osobních údajů; 
jsou-li účel, podmínky a prostředky 
zpracování určeny právem Unie či 
členského státu, je možné určit správce 
nebo zvláštní kritéria pro jeho jmenování 
na základě práva Unie nebo členského 
státu;

společně s jinými určuje účel, podmínky a 
prostředky zpracování osobních údajů; 
jsou-li účel, podmínky a prostředky 
zpracování určeny právem Unie či 
členského státu, je možné určit správce 
nebo zvláštní kritéria pro jeho jmenování 
na základě práva Unie nebo členského
státu; k správcům patří zejména:

Or. de

Odůvodnění

Zdá se užitečné mezi „správci“ rozlišovat, neboť díky tomu bude možné ukládat v některých 
případech zvláštní požadavky. Přímí a nepřímí správci, jež byli vloženi níže, spadají do 
celkového pojmu „správce“. Podléhají proto obecným požadavkům tohoto nařízení, není-li 
stanoveno nic konkrétnějšího.

Pozměňovací návrh 746
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Definice správce by měla být založena na rozhodování o účelu, za jakým se osobní údaje 
zpracovávají, nikoli o podmínkách nebo prostředcích, kterými je ho dosaženo. Kontrola nad 
účelem zpracování je logickým základem pro rozdělování různých odpovědností mezi správce, 
kteří odpovídají za to, jaké údaje se zpracovávají a proč, a zpracovatele, kteří se zabývají 
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způsobem zpracování údajů.

Pozměňovací návrh 747
Louis Michel

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 748
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Odůvodnění

Převzato se stanoviska výboru ITRE. Cílem této změny není snížit ochranu jednotlivce, ale 
vyjasnit, že je odpovědný pouze správce, nikoli zpracovatel. Viz související pozměňovací 
návrhy k článkům 22, 24, 26 a 77.

Pozměňovací návrh 749
Stanimir Ilchev

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a) „přímým správcem“ osoba, která sbírá 
osobní údaje od subjektu údajů nebo je 
jinak zpracovává;

Or. de

Pozměňovací návrh 750
Stanimir Ilchev

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5b) „nepřímým správcem“ osoba, která 
nesbírá osobní údaje od subjektu údajů, 
ani je jinak nezpracovává;

Or. de

Pozměňovací návrh 751
Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 6 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a) „vydavatelem“ jakákoli fyzická nebo 
právnická osoba, orgán veřejné moci, 
služba nebo jakýkoli jiný subjekt, který 
vytváří automatizované systémy 
zpracování údajů nebo soubory údajů 
určené pro využití při zpracovávání 
osobních údajů správci a zpracovateli, 
včetně zařízení, které dotyčná osoba 
používá;

Or. fr

Pozměňovací návrh 752
Carmen Romero López

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a) „ochranou údajů již od návrhu“ 
ochrana údajů zakotvená v celém 
životním cyklu technologie, od rané fáze 
návrhu po její definitivní realizaci, 
používání a konečné odstranění;

Or. es

Odůvodnění

Navrhujeme definici ochrany údajů již od návrhu, neboť nařízení na tento pojem odkazuje.

Pozměňovací návrh 753
Carmen Romero López

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 6 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6b) „standardním nastavením ochrany 
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údajů“ konfigurace nastavení soukromí 
v případě služeb a produktů, která splňuje 
obecné zásady ochrany údajů, jako jsou 
transparentnost, minimalizace údajů, 
omezení účelu, bezúhonnost, 
minimalizace uchovávání údajů, možnost 
zásahu a odpovědnost.

Or. es

Odůvodnění

Navrhujeme definici standardního nastavení ochrany údajů, neboť nařízení na tento pojem 
odkazuje.

Pozměňovací návrh 754
Alexander Alvaro

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a) „třetí stranou“ jakákoli fyzická nebo 
právnická osoba, orgán veřejné moci, 
agentura nebo jakýkoli jiný subjekt, který 
není subjektem údajů, správcem, 
zpracovatelem a osobami přímo 
podléhajícími správci nebo zpracovateli, 
které jsou oprávněny ke zpracování 
údajů;

Or. en

Odůvodnění

Definice uvedená ve směrnici 95/46.

Pozměňovací návrh 755
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 7 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a) „třetí stranou“ jakákoli fyzická nebo 
právnická osoba, orgán veřejné moci, 
agentura nebo jakýkoli jiný subjekt, který 
není subjektem údajů, správcem, 
zpracovatelem a osobami přímo 
podléhajícími správci nebo zpracovateli, 
které jsou oprávněny ke zpracování 
údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 756
Alexander Alvaro

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

8) „souhlasem subjektu údajů“ jakýkoli 
svobodný, konkrétní, vědomý a výslovný 
projev vůle, kterým subjekt údajů dává 
buď v podobě prohlášení nebo jiného 
jednoznačného potvrzení své svolení ke 
zpracování svých osobních údajů; 
„jednoznačným potvrzením“ jakýkoli 
nesporný úkon, který je výsledkem volby a 
jehož úplné provedení nutně zahrnuje 
zpracování údajů;

Or. en

Odůvodnění

Pojem „jednoznačné potvrzení“ je příliš neurčitý a je třeba jej více upřesnit.

Pozměňovací návrh 757
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 8
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 758
Louis Michel

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

8) „souhlasem subjektu údajů“ jakýkoli 
svobodný, konkrétní a vědomý projev vůle, 
ať již v podobě prohlášení, činu nebo 
konkrétního jednání, který s ohledem na 
kontext a na okolnosti v okamžiku, kdy je 
souhlas vyžadován, značí svolení subjektu 
údajů ke zpracování jeho osobních údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 759
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

8) „souhlasem subjektu údajů“ jakýkoli 
svobodný, konkrétní, vědomý a výslovný 
projev vůle – předchozí vyjádření své vůle 
(„voluntatis declaratio“) – kterým subjekt 
údajů dává své konkrétní, vědomé a 
jednoznačné svolení ke zpracování svých 
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osobních údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 760
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

8) „souhlasem subjektu údajů“ jakýkoli 
svobodný, konkrétní a vědomý projev vůle, 
kterým subjekt údajů dává buď v podobě 
prohlášení nebo jiného jednoznačného 
potvrzení své svolení ke zpracování svých 
osobních údajů. Svolení subjektu údajů 
může být rovněž požadováno elektronicky, 
zejména v kontextu služeb informační 
společnosti.

Or. pl

Pozměňovací návrh 761
Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

8) „souhlasem subjektu údajů“ jakýkoli 
svobodný, konkrétní, vědomý a výslovný 
projev vůle, kterým subjekt údajů dává 
buď v podobě prohlášení nebo jiného 
jednoznačného potvrzení své svolení ke 
zpracování svých osobních údajů za 
účelem dosažení konkrétního cíle nebo 
několika kompatibilních a 
neoddělitelných cílů;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 762
Sarah Ludford, Charles Tannock

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Požadavek, aby bylo udělení souhlasu svobodné, konkrétní a vědomé, poskytuje subjektu 
údajů dostatečnou ochranu. Není jasné, co požadavek, aby subjekt údajů dal své svolení v 
podobě „prohlášení“ nebo „jiného jednoznačného potvrzení“, znamená v praxi.

Pozměňovací návrh 763
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 764
Timothy Kirkhope
za skupinu ECR

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 765
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Hubert Pirker, Monika Hohlmeier, Georgios 
Papanikolaou, Véronique Mathieu Houillon, Anna Maria Corazza Bildt

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

8) „souhlasem subjektu údajů“ jakýkoli 
svobodný, konkrétní, vědomý a 
jednoznačný projev vůle, kterým subjekt 
údajů dává své svolení ke zpracování 
svých osobních údajů; mlčení nebo 
nečinnost samy o sobě souhlas 
neznamenají;

Or. en

Odůvodnění

Převzato ze stanoviska výboru ITRE.

Pozměňovací návrh 766
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio
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Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. es

Pozměňovací návrh 767
Alexander Alvaro

Návrh nařízení
Čl. 4 – 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

Neexistuje žádný přesvědčivý důvod pro to, že by pro „narušení bezpečnosti osobních údajů“ 
muselo být nutným předpokladem narušení bezpečnosti.

Pozměňovací návrh 768
Jan Mulder

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 9
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Hlavním cílem tohoto nařízení je ochrana jednotlivců, proto je nutná užší definice narušení 
bezpečnosti osobních údajů.

Pozměňovací návrh 769
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 4 – 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

Pozměňovací návrh 770
Louis Michel

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 9
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

9) „narušením bezpečnosti osobních údajů“ 
narušení bezpečnosti, které vede k 
náhodnému nebo protiprávnímu zničení, 
ztrátě, změně či neoprávněnému vyzrazení 
nebo zpřístupnění osobních údajů 
přenášených, uchovávaných nebo jinak 
zpracovávaných, pokud tyto údaje nejsou 
díky použitým opatřením nesrozumitelné 
pro každého, kdo není oprávněn k nim 
přistupovat, a pokud takovéto porušení 
má nebo pravděpodobně bude mít závažný 
nepříznivý dopad na soukromí subjektu 
údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 771
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski

Návrh nařízení
Čl. 4 – 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

Pozměňovací návrh 772
Petru Constantin Luhan

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 10
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

10) „genetickými údaji“ informace o 
dědičných znacích identifikované či 
identifikovatelné osoby nebo o změně 
těchto znaků, jež byly získány analýzou 
nukleové kyseliny;

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaná definice „genetických údajů“ obsažená v návrhu nařízení by měla být uvedena 
v soulad s definicemi použitými jinde, např. s definicí „lidských genetických údajů“ uvedenou 
v Mezinárodní deklaraci Organizace spojených národů o lidských genetických údajích. Tento 
pozměňovací návrh je v souladu se změnami navrhovanými předsednictvím Rady, které byly 
zveřejněny dne 22. června 2012.

Pozměňovací návrh 773
Alexander Alvaro

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

10) „genetickými údaji“ všechny osobní 
údaje týkající se genetických znaků 
jednotlivce, které byly zděděny nebo 
získány v období raného prenatálního 
vývoje, jak vyplývají z analýzy 
biologického vzorku daného jednotlivce, 
zejména z analýzy chromozomů nebo 
kyseliny deoxyribonukleové (DNA) či 
ribonukleové (RNA) nebo z analýzy 
jakéhokoli jiného prvku, která umožňuje 
získání rovnocenných informací;

Or. en

Odůvodnění

Nezbytné upřesnění toho, co je možné pod touto definicí chápat.
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Pozměňovací návrh 774
Axel Voss

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

10) „genetickými údaji“ informace o 
dědičných znacích identifikované či 
identifikovatelné osoby nebo o změně 
těchto znaků, jež byly získány analýzou 
nukleové kyseliny;

Or. en

Odůvodnění

Převzato ze stanoviska výboru ITRE.

Pozměňovací návrh 775
Claude Moraes, Glenis Willmott

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

10) „genetickými údaji“ informace o 
dědičných znacích identifikované či 
identifikovatelné osoby nebo o změně 
těchto znaků;

Or. en

Odůvodnění

Ne všechny „genetické údaje“ obsahují informace, které dostačují k identifikaci jednotlivce. 
Navrhovaná definice „genetických údajů“ by proto měla být vyjasněna, aby se zajistilo, že se 
bude týkat pouze „osobních údajů“. Definice by rovněž měla být pozměněna, aby se 
konkrétně týkala informací získaných na základě analýzy nukleových kyselin, a byla tak 
v souladu s jinými běžně používanými definicemi. Tento pozměňovací návrh je v souladu se 
změnami navrhovanými předsednictvím Rady, které byly zveřejněny dne 22. června 2012.
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Pozměňovací návrh 776
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

10) „genetickými údaji“ informace o 
dědičných znacích identifikované či 
identifikovatelné osoby nebo o změně 
těchto znaků, jež byly získány analýzou 
nukleové kyseliny;

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaná definice by měla být v souladu s definicemi použitými jinde, např. s definicí 
„lidských genetických údajů“ uvedenou v Mezinárodní deklaraci Organizace spojených 
národů o lidských genetických údajích.

Pozměňovací návrh 777
Ewald Stadler

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

10) „genetickými údaji“ údaje získané 
genetickými zkouškami nebo genetickou 
analýzou prováděnou v souvislosti s 
genetickými zkouškami týkajícími se 
genetických znaků. Genetické znaky jsou 
dědičnými informacemi o lidském původu, 
které jsou zděděny nebo získány při početí 
nebo před narozením;

Or. de

Pozměňovací návrh 778
Alexander Alvaro
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Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11) „biometrickými údaji“ všechny údaje 
týkající se fyzických či fyziologických 
znaků nebo znaků chování jedince, které 
umožňují jeho jednoznačnou identifikaci, 
například snímky obličeje nebo 
daktyloskopické údaje;

11) „biometrickými údaji“ všechny osobní 
údaje týkající se fyzických či 
fyziologických znaků nebo znaků chování 
jedince, které umožňují jeho jednoznačnou 
identifikaci, například snímky obličeje 
nebo daktyloskopické údaje;

Or. en

Odůvodnění

Jazykové upřesnění.

Pozměňovací návrh 779
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11) „biometrickými údaji“ všechny údaje 
týkající se fyzických či fyziologických 
znaků nebo znaků chování jedince, které 
umožňují jeho jednoznačnou identifikaci, 
například snímky obličeje nebo 
daktyloskopické údaje;

11) „biometrickými údaji“ všechny údaje 
týkající se fyzických či fyziologických 
znaků nebo znaků chování jedince, které 
umožňují jeho jednoznačnou identifikaci, 
například snímky obličeje nebo 
daktyloskopické údaje;

Or. en

Pozměňovací návrh 780
Ewald Stadler

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11) „biometrickými údaji“ všechny údaje 11) „biometrickými údaji“ všechny údaje 
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týkající se fyzických či fyziologických 
znaků nebo znaků chování jedince, které 
umožňují jeho jednoznačnou identifikaci, 
například snímky obličeje nebo 
daktyloskopické údaje;

týkající se fyzických či fyziologických 
znaků nebo znaků chování jedince, které 
umožňují jeho jednoznačnou identifikaci, 
například snímky obličeje nebo 
daktyloskopické údaje, nikoli však 
podpisy;

Or. de

Pozměňovací návrh 781
Claude Moraes, Glenis Willmott

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12) „údaji o zdravotním stavu“ veškeré 
informace týkající se fyzického nebo 
duševního zdraví osoby nebo poskytování 
zdravotních služeb této osobě;

12) „údaji o zdravotním stavu“ veškeré 
osobní informace týkající se fyzického 
nebo duševního zdraví osoby nebo 
poskytování zdravotních služeb této osobě;

Or. en

Pozměňovací návrh 782
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12) „údaji o zdravotním stavu“ veškeré 
informace týkající se fyzického nebo
duševního zdraví osoby nebo poskytování 
zdravotních služeb této osobě;

12) „údaji o zdravotním stavu“ osobní 
údaje týkající se fyzického nebo duševního 
zdraví osoby nebo poskytování zdravotních 
služeb této osobě;

Or. en

Pozměňovací návrh 783
Louis Michel
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Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12) „údaji o zdravotním stavu“ veškeré 
informace týkající se fyzického nebo 
duševního zdraví osoby nebo poskytování 
zdravotních služeb této osobě;

12) „údaji o zdravotním stavu“ veškeré 
informace přímo se týkající fyzického nebo 
duševního zdraví osoby;

Or. en

Pozměňovací návrh 784
Sophia in 't Veld

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Podobné ujednáním o závazných podnikových pravidlech.
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Pozměňovací návrh 785
Alexander Alvaro

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

13) „hlavní provozovnou“ v případě 
správce místo jeho usazení v Unii, kde jsou 
přijímána hlavní rozhodnutí ohledně účelu, 
podmínek a prostředků zpracování 
osobních údajů; nejsou-li ohledně účelu, 
podmínek a prostředků zpracování 
osobních údajů přijímána rozhodnutí 
v Unii, je hlavní provozovnou místo, kde 
jsou prováděny hlavní činnosti spojené se 
zpracováním údajů, jež odpovídají 
činnostem sídla správce v Unii. V případě 
zpracovatele je „hlavní provozovnou“ 
místo, kde se nachází jeho ústřední správa 
v Unii, a pokud nemá v Unii žádnou 
ústřední správu, je hlavní provozovnou 
místo, kde probíhají hlavní činnosti 
spojené se zpracováním údajů. Co se týče 
jakékoli fyzické nebo právnické osoby, 
orgánu veřejné moci, agentury nebo 
jakéhokoli jiného subjektu, který jedná 
zároveň jako správce i jako zpracovatel, je 
„hlavní provozovnou“ místo, které je 
určeno jako jeho hlavní provozovna ve 
funkci správce;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vychází z nutnosti více upřesnit, jak určit hlavní provozovnu.

Pozměňovací návrh 786
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Lara Comi, Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolaou

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 13
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Převzato ze stanoviska výboru ITRE. Tato kritéria jsou použita pro určení příslušného orgánu 
pro ochranu údajů pro závazná podniková pravidla, a je tudíž dokázáno, že je možno je uvést 
do praxe.

Pozměňovací návrh 787
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

určování hlavních činností zpracování 
údajů by měly být zohledněny skutečnosti, 
jako je fyzické umístění datových serverů, 
centralizace hlavních činností zpracování 
údajů nebo převládající vliv jedné 
konkrétní provozovny. V případě 
zpracovatele je „hlavní provozovnou“ 
místo, kde se nachází jeho ústřední správa 
v Unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 788
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(13) „hlavní provozovnou“ v případě 
správce místo jeho usazení v Unii, kde jsou 
přijímána hlavní rozhodnutí ohledně účelu, 
podmínek a prostředků zpracování 
osobních údajů. V případě skupiny 
podniků je hlavní provozovnou sídlo 
společnosti, která má ve skupině 
z hlediska politiky v oblasti ochrany údajů 
dominantní postavení. Nejsou-li ohledně 
účelu, podmínek a prostředků zpracování 
osobních údajů přijímána rozhodnutí 
v Unii, je hlavní provozovnou místo, kde 
jsou prováděny hlavní činnosti spojené se 
zpracováním údajů, jež odpovídají 
činnostem sídla správce v Unii. V případě 
zpracovatele platí stejná pravidla. Správce 
a zpracovatel informují příslušný orgán 
o určení hlavní provozovny.

Or. en

Pozměňovací návrh 789
Agustín Díaz de Mera Gacía Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio
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Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(13) „hlavní provozovnou“ v případě jak 
správce, tak zpracovatele místo, které 
představuje oficiální sídlo v Unii, pokud 
se jedná o místo, kde jsou přijímána hlavní 
rozhodnutí instituce, podniku nebo 
skupiny, nebo, pokud se liší, místo, kde 
jsou přijímána hlavní rozhodnutí 
instituce;

Or. es

Odůvodnění

Návrh spojuje definici „hlavní provozovny“ s myšlenkou přijímání „hlavních rozhodnutí 
ohledně účelu, podmínek a prostředků zpracování osobních údajů...“. Na jednu stranu jde 
o poměrně nespolehlivé kritérium, zatímco na druhou stranu nebudou vedlejší střediska 
subjektu do procesu přijímání hlavních rozhodnutí ohledně zpracování osobních údajů vždy 
zapojena, což znamená, že je spolehlivější používat kritérium, na jehož základě se hlavní 
provozovna stanovuje podle centra subjektu, který přijímá rozhodnutí. 

Pozměňovací návrh 790
Axel Voss

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) „příslušným orgánem dozoru“ 
orgán dozoru, který je jako jediný 
příslušný vykonávat dohled nad správcem 
v souladu s čl. 51 odst. 2, 3 a 4;

Or. en
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Odůvodnění

Převzato ze stanoviska výboru ITRE.

Pozměňovací návrh 791
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) „příslušným orgánem dozoru“ 
orgán dozoru, který je jako jediný 
příslušný vykonávat dohled nad správcem 
v souladu s čl. 51 odst. 2, 3 a 4;

Or. en

Pozměňovací návrh 792
Alexander Alvaro

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) „zástupcem“ jakákoli fyzická nebo 
právnická osoba usazená v Unii, která je 
výslovně jmenována správcem k tomu, aby 
jednala a mohla být oslovována orgánem 
dozoru a dalšími orgány v Unii místo 
správce, pokud jde o povinnosti správce ve 
smyslu tohoto nařízení;

(14) „zástupcem“ jakákoli fyzická nebo 
právnická osoba usazená v Unii, která je 
výslovně jmenována správcem k tomu, aby 
jednala místo správce, pokud jde o 
povinnosti správce ve smyslu tohoto 
nařízení;

Or. en

Odůvodnění

Zástupce jedná jménem správce. Proto je odpovědnou osobou vůči orgánu dozoru i nadále 
správce.
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Pozměňovací návrh 793
Axel Voss

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) „zástupcem“ jakákoli fyzická nebo 
právnická osoba usazená v Unii, která je 
výslovně jmenována správcem k tomu, aby 
jednala a mohla být oslovována orgánem 
dozoru a dalšími orgány v Unii místo 
správce, pokud jde o povinnosti správce ve 
smyslu tohoto nařízení;

(14) „zástupcem“ jakákoli fyzická nebo 
právnická osoba usazená v Unii, která je 
výslovně jmenována správcem k tomu, aby 
jednala a byla oslovována příslušným 
orgánem dozoru a dalšími orgány v Unii 
místo správce, pokud jde o povinnosti 
správce ve smyslu tohoto nařízení;

Or. en

Odůvodnění

Převzato ze stanoviska výboru ITRE.

Pozměňovací návrh 794
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) „zástupcem“ jakákoli fyzická nebo 
právnická osoba usazená v Unii, která je 
výslovně jmenována správcem k tomu, aby 
jednala a mohla být oslovována orgánem 
dozoru a dalšími orgány v Unii místo 
správce, pokud jde o povinnosti správce ve 
smyslu tohoto nařízení;

(14) „zástupcem“ jakákoli fyzická nebo 
právnická osoba usazená v Unii, která je 
výslovně jmenována správcem k tomu, aby 
jednala místo správce a byla oslovována 
výhradně příslušným orgánem dozoru, 
pokud jde o povinnosti správce ve smyslu 
tohoto nařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 795
Axel Voss
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Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) „závaznými podnikovými pravidly“ 
opatření na ochranu osobních údajů, která 
dodržuje správce nebo zpracovatel usazený 
na území členského státu Unie při 
předávání osobních údajů jednotlivě nebo v 
souborech správci nebo zpracovateli 
v rámci skupiny podniků v jedné nebo více 
třetích zemích;

(17) „závaznými podnikovými pravidly“ 
opatření na ochranu osobních údajů, která 
dodržuje správce nebo zpracovatel usazený 
na území členského státu Unie při 
předávání osobních údajů jednotlivě nebo v 
souborech správci nebo zpracovateli 
v rámci skupiny podniků v jedné nebo více 
třetích zemích v rámci nebo mimo rámec 
Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 796
Alexander Alvaro

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) „dítětem“ každá osoba mladší 18 let; (18) „dítětem“ každá osoba mladší 14 let;

Or. en

Odůvodnění

Věková hranice 18 let neodráží evropskou realitu, pokud jde o právní předpisy členských 
států.

Pozměňovací návrh 797
Axel Voss

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) „dítětem“ každá osoba mladší 18 let; (18) „dítětem“ každá osoba mladší 13 let;
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Or. en

Pozměňovací návrh 798
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) „dítětem“ každá osoba mladší 18 let; (18) „dítětem“ každá osoba mladší 13 let;

Or. en

Odůvodnění

Tato definice způsobuje, že jeden regulační nástroj obsahuje dvě různá vymezení na základě 
věku, aniž by existovalo jasné vysvětlení požadavků a okolností týkajících se jednotlivých 
věkových skupin. Nařízení by mělo jednotným a jasným způsobem vymezit, že bez souhlasu 
rodičů není povoleno zpracování osobních údajů žádné osoby mladší 13 let, bez ohledu na 
odvětví, ve kterém ke zpracování dochází.

Pozměňovací návrh 799
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) „dítětem“ každá osoba mladší 18 let; (18) „nezletilým“ každá osoba mladší 18 
let;

Or. en

Pozměňovací návrh 800
Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 18 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) „archivačními službami“ veřejné 
orgány, veřejné služby nebo právnické 
osoby, jejichž hlavní či povinnou úlohou 
je v souladu s právními předpisy Unie 
nebo právními předpisy příslušného 
členského státu shromažďování, 
uchovávání, klasifikace, šíření informací 
o archívu a jeho využití ve veřejném 
zájmu, zejména s cílem potvrdit práva 
fyzických osob nebo právnických osob 
veřejného a soukromého práva, nebo pro 
účely historiografického, statistického či 
vědeckého výzkumu;

Or. fr

Odůvodnění

Měla by být doplněna definice archivačních služeb, na které se vztahuje odchylka, neboť 
jejich úlohou je zabezpečování informovanosti o minulosti jednotlivců i společné minulosti.

Pozměňovací návrh 801
Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) „orgánem dozoru“ orgán veřejné 
moci, který je zřízen členským státem 
podle článku 46.

(19) (Netýká se českého znění.)

Or. de

Pozměňovací návrh 802
Axel Voss

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 19
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) „orgánem dozoru“ orgán veřejné 
moci, který je zřízen členským státem 
podle článku 46.

(19) (Netýká se českého znění.)

Or. de

Odůvodnění

Týká se pouze německého znění.

Pozměňovací návrh 803
Axel Voss

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) „finanční trestnou činností“ trestný 
čin v souvislosti s organizovanou trestnou 
činností, vydíráním, terorismem, 
financováním terorismu, obchodováním 
s lidmi, nelegálním převáděním 
přistěhovalců přes hranice, sexuálním 
zneužíváním, obchodováním s omamnými 
a psychotropními látkami, nedovoleným 
obchodováním se zbraněmi, 
obchodováním s odcizeným zbožím, 
korupcí, úplatkářstvím, podvody, 
paděláním peněz, výrobou padělků a 
nedovolených napodobenin, trestnými 
činy proti životnímu prostředí, únosy, 
nezákonným omezováním osobní svobody 
a braním rukojmí, ozbrojenými 
loupežemi, krádežemi, pašováním, 
trestnými činy v oblasti zdanění, 
vydíráním, paděláním, pirátstvím, 
zneužíváním důvěrných informací v 
obchodním styku a manipulací s trhem.

Or. en
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Odůvodnění

Převzato ze stanoviska výboru ITRE.

Pozměňovací návrh 804
Nils Torvalds

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) „inspektorem ochrany údajů“ 
fyzická nebo právnická osoba či skupina 
odborníků mající nezbytné profesionální 
zkušenosti a odborné znalosti k výkonu 
povinností vyplývajících z tohoto nařízení 
a povinností vněm vymezených, které 
zaměstnává nebo jmenuje správce či 
zpracovatel.

Or. en

Pozměňovací návrh 805
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 806
Sophia in 't Veld

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) „službami cloudu“ poskytování 
služeb zpracování či uchovávání údajů 
veřejnosti využívající sdílené vzdálené 
zdroje prostřednictvím sítě elektronických 
komunikací;

Or. en

Pozměňovací návrh 807
Monika Hohlmeier, Axel Voss

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) „blokováním“ označování 
uložených osobních údajů tak, aby se 
zabránilo jejich dalšímu zpracování;

Or. de

Odůvodnění

Tento termín je nezbytné definovat s ohledem mimo jiné na pozměňující návrhy k článkům 17 
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a 19.

Pozměňovací návrh 808
Ewald Stadler

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) „anonymizací“ taková změna 
osobních údajů, kdy veškeré informace 
týkající se subjektu údajů není možné 
uvést do souvislosti s konkrétní či 
určitelnou fyzickou osobou nebo je lze do 
této souvislosti uvést pouze za cenu 
neúměrného úsilí z hlediska času, 
nákladů a práce;

Or. de

Pozměňovací návrh 809
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) „oficiální statistikou“ kvantitativní 
a kvalitativní souhrnná a reprezentativní 
informace charakterizující kolektivní jev 
v dotčené populaci;

Or. es

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že oficiální statistika a volební seznamy byly z působnosti nařízení zcela 
vyloučeny, měly by být uvedeny jejich definice. 

Pozměňovací návrh 810
Monika Hohlmeier
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Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 19 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19b) „vymazáním“ taková úprava 
uložených údajů znemožňující jejich 
rozpoznání;

Or. de

Odůvodnění

V souvislosti s článkem 17 je definice nezbytná.

Pozměňovací návrh 811
Ewald Stadler

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 19 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19b) „pseudonymizací“ náhrada jména a 
dalších identifikačních prvků značkou, 
tak aby se zabránila či významně narušila 
identifikace subjektu údajů;

Or. de

Pozměňovací návrh 812
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 19 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. es
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Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že oficiální statistika a volební seznamy byly z působnosti nařízení zcela 
vyloučeny, měly by být uvedeny jejich definice. 

Pozměňovací návrh 813
Ewald Stadler

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 19 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19c) „třetí stranou“ jakákoli fyzická nebo 
právnická osoba, orgán, instituce nebo 
jakýkoli jiný subjekt, s výjimkou subjektu 
údajů, správce, zpracovatele a osob, jež 
jsou oprávněné zpracovávat údaje pod 
přímým dohledem správce nebo 
zpracovatele;

Or. de

Pozměňovací návrh 814
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 19 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. es
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Odůvodnění

Definice „služeb informační společnosti“ je nezbytná, aby zajistila správné a spolehlivé 
provádění čl. 8 odst. 1.

Pozměňovací návrh 815
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Osobní údaje musí být: Osobní údaje jsou:

Or. en

Pozměňovací návrh 816
Timothy Kirkhope
za skupinu ECR

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 817
Ewald Stadler

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) ve vztahu k subjektu údajů
zpracovávány korektně, zákonným a 

a) zpracovávány korektně, zákonným a 
transparentním způsobem;
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transparentním způsobem;

Or. de

Pozměňovací návrh 818
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 819
Louis Michel

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) shromažďovány pro stanovené účely, 
výslovně vyjádřené a legitimní, a nesmí být 
dále zpracovávány způsobem, který je 
s těmito účely neslučitelný, pokud účel 
dalšího zpracování není slučitelný s 
účelem, pro který byly osobní údaje 
shromážděny, musí být právním základem 
zpracování nejméně jeden z důvodů 
uvedený v čl. 6 odst. 1 písm. a) až f) a 
musí dodržovat veškerá další ustanovení 
tohoto nařízení;

Or. en



AM\928599CS.doc 119/153 PE506.145v01-00

CS

Pozměňovací návrh 820
Timothy Kirkhope
za skupinu ECR

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 821
Sarah Ludford, Charles Tannock

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) shromažďovány pro stanovené účely, 
výslovně vyjádřené a legitimní, a nesmí být 
dále zpracovávány způsobem, který je 
s těmito účely neslučitelný; další 
zpracování údajů pro zdravotnické, 
historiografické, statistické nebo vědecké 
účely se nepovažuje za neslučitelné, 
pokud je v souladu s podmínkami článku 
81 nebo případně článku 83;

Or. en

Odůvodnění

Self-explanatory.

Pozměňovací návrh 822
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 823
Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) shromažďovány pro stanovené účely, 
výslovně vyjádřené a legitimní, a nesmí být 
dále zpracovávány způsobem, který je 
s těmito účely neslučitelný; další 
zpracování prováděné archivačními 
službami v souladu s právními předpisy 
členského státu se s těmito účely považuje 
za slučitelné a podléhá ustanovením 
článku 83a;

Or. fr

Odůvodnění

Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je vyjasnit rozsah opatření, jež mají být vzhledem k 
jejich vysoce specifické povaze uplatněna zejména na archívy, a to tím, že se do návrhu 
zahrne výslovný odkaz na zpracování archivačními službami prováděné v souladu s právem 
členského státu.

Pozměňovací návrh 824
Louis Michel
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Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 825
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. es

Pozměňovací návrh 826
Ewald Stadler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) odpovídající z hlediska účelu, pro který 
jsou zpracovávány, musí pro něj být 
relevantní a omezené na nezbytné 

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

minimum;

Or. de

Pozměňovací návrh 827
Salvatore Iacolino

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. it

Odůvodnění

Zpracovávání údajů musí být prováděno přiměřeně a mělo by správci nebo zpracovateli 
umožnit plnit své povinnosti v plné míře.

Pozměňovací návrh 828
Axel Voss

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

d) přesné, a 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 bez zbytečného odkladu
vymazány nebo opraveny;
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Or. en

Odůvodnění

Převzato ze stanoviska výboru ITRE.

Pozměňovací návrh 829
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

d) přesné, a 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 bez zbytečného odkladu
vymazány nebo opraveny;

Or. en

Pozměňovací návrh 830
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. es

Pozměňovací návrh 831
Ewald Stadler
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Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Pozměňovací návrh 832
Axel Voss

Návrh nařízení
Čl. 5 – 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; osobní údaje lze 
uchovávat delší dobu, pokud se údaje 
zpracovávají výlučně za účelem 
historiografického, statistického a 
vědeckého výzkumu v souladu s pravidly a 
podmínkami uvedenými v článku 83 a 
pokud je prováděn pravidelný přezkum pro 
posouzení potřeby dalšího uchovávání;

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

Or. en

Pozměňovací návrh 833
Jan Mulder

Návrh nařízení
Čl. 5 – 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; osobní údaje lze 
uchovávat delší dobu, pokud se údaje 
zpracovávají výlučně za účelem 
historiografického, statistického a 
vědeckého výzkumu v souladu s pravidly a 
podmínkami uvedenými v článku 83 a 
pokud je prováděn pravidelný přezkum pro 
posouzení potřeby dalšího uchovávání;

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

Or. en

Pozměňovací návrh 834
Claude Moraes, Glenis Willmott

Návrh nařízení
Čl. 5 – 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; osobní údaje lze 
uchovávat delší dobu, pokud se údaje 
zpracovávají výlučně za účelem
historiografického, statistického a 
vědeckého výzkumu v souladu s pravidly a 
podmínkami uvedenými v článku 83 a 
pokud je prováděn pravidelný přezkum pro 
posouzení potřeby dalšího uchovávání;

e) uchovávány ve formě umožňující 
identifikaci subjektů údajů po dobu ne 
delší, než je nezbytné pro účely, pro které 
jsou zpracovávány; osobní údaje lze 
uchovávat delší dobu, pokud se údaje 
zpracovávají výlučně za účelem ochrany 
zdraví v souladu s článkem 81 nebo pro 
historiografické, statistické a vědecké 
účely v souladu s pravidly a podmínkami 
uvedenými v článku 83 a pokud je 
prováděn pravidelný přezkum pro 
posouzení potřeby dalšího uchovávání;

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být rovněž možné uchovávat osobní údaje pro účely ochrany zdraví v souladu s 
podmínkami stanovenými v článku 81 po delší dobu. Tím se zajistí, že budou k dispozici 
veškeré relevantní údaje, aby byla subjektu údajů poskytnuta co nejvhodnější péče.
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Pozměňovací návrh 835
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 5 – 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; osobní údaje lze 
uchovávat delší dobu, pokud se údaje 
zpracovávají výlučně za účelem 
historiografického, statistického a 
vědeckého výzkumu v souladu s pravidly a 
podmínkami uvedenými v článku 83 a 
pokud je prováděn pravidelný přezkum pro 
posouzení potřeby dalšího uchovávání;

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

Or. en

Pozměňovací návrh 836
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Čl. 5 – 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; osobní údaje lze 
uchovávat delší dobu, pokud se údaje 
zpracovávají výlučně za účelem 
historiografického, statistického a 
vědeckého výzkumu v souladu s pravidly a 
podmínkami uvedenými v článku 83 a 
pokud je prováděn pravidelný přezkum pro 
posouzení potřeby dalšího uchovávání;

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 837
Louis Michel

Návrh nařízení
Čl. 5 – 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; osobní údaje lze 
uchovávat delší dobu, pokud se údaje 
zpracovávají výlučně za účelem 
historiografického, statistického a 
vědeckého výzkumu v souladu s pravidly a 
podmínkami uvedenými v článku 83 a 
pokud je prováděn pravidelný přezkum pro 
posouzení potřeby dalšího uchovávání;

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

Or. en

Pozměňovací návrh 838
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Návrh nařízení
Čl. 5 – 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; osobní údaje lze 
uchovávat delší dobu, pokud se údaje 
zpracovávají výlučně za účelem 
historiografického, statistického a 
vědeckého výzkumu v souladu s pravidly a 
podmínkami uvedenými v článku 83 a 

e) uchovávány ve formě umožňující 
identifikaci subjektů údajů po dobu ne 
delší, než je nezbytné pro účely, pro které 
jsou zpracovávány, aniž jsou dotčena 
ustanovení článku 83;
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pokud je prováděn pravidelný přezkum 
pro posouzení potřeby dalšího 
uchovávání;

Or. es

Pozměňovací návrh 839
Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Čl. 5 – 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; osobní údaje lze 
uchovávat delší dobu, pokud se údaje 
zpracovávají výlučně za účelem 
historiografického, statistického a 
vědeckého výzkumu v souladu s pravidly a 
podmínkami uvedenými v článku 83 a 
pokud je prováděn pravidelný přezkum 
pro posouzení potřeby dalšího 
uchovávání;

e) uchovávány ve formě umožňující 
identifikaci subjektů údajů po dobu ne 
delší, než je nezbytné pro účely, pro které 
jsou zpracovávány; osobní údaje lze 
uchovávat delší dobu, pokud se údaje 
zpracovávají výlučně za účelem 
historiografického, statistického a 
vědeckého výzkumu v souladu s pravidly a 
podmínkami uvedenými v článku 83 a 
dokud není zřejmé, že další uložení údajů 
již není nezbytné; osobní údaje mohou být 
uloženy déle, pod podmínkou že tyto údaje 
budou zpracovávat archivační služby v 
souladu s právními předpisy členského 
státu a za dodržení podmínek stanovených 
v článku 83a;

Or. fr

Odůvodnění

Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je vyjasnit rozsah opatření, jež mají být uplatněna 
zejména na archívy, a to vzhledem k jejich vysoce specifické povaze, tím, že se do návrhu 
zahrne výslovný odkaz na zpracování archivačními službami prováděné v souladu s právem 
členského státu.

Pozměňovací návrh 840
Ewald Stadler



AM\928599CS.doc 129/153 PE506.145v01-00

CS

Návrh nařízení
Čl. 5 – 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; osobní údaje lze 
uchovávat delší dobu, pokud se údaje 
zpracovávají výlučně za účelem 
historiografického, statistického a 
vědeckého výzkumu v souladu s pravidly a 
podmínkami uvedenými v článku 83 a 
pokud je prováděn pravidelný přezkum pro 
posouzení potřeby dalšího uchovávání;

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

Or. de

Pozměňovací návrh 841
Sarah Ludford

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) chráněny před neoprávněným či 
nezákonným zpracováním a před 
náhodnou ztrátou, zničením nebo 
poškozením pomocí vhodných 
technických nebo organizačních opatření;

Or. en

Odůvodnění

Jde o užitečnou dodatečnou zásadu.

Pozměňovací návrh 842
Sarah Ludford
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Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. e b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

eb) přiměřeně chráněny, jsou-li 
zpracovávány mimo EHP. Za toto 
zpracování je odpovědný správce;

Or. en

Odůvodnění

Jde o užitečnou dodatečnou zásadu.

Pozměňovací návrh 843
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

The responsibility and liability of the person carrying out a processing operation are not so 
much a principle of processing per se as a consequence. Persons processing personal data 
must do so in accordance with generally accepted substantive principles and be answerable 
for any bad processing practices that do not fully comply with the laws in force or, on any 
other grounds, are found to occasion damage or prejudice to the data subject or to third 
parties. The first factor – substantive principles – constitutes the legal basis of the data 
protection system, and consists of a set of specifically-designed principles; the second factor 
derives from a general legal principle, and should therefore be specified in the appropriate 
context, which in this case means in Chapter VIII. 

Pozměňovací návrh 844
Jan Mulder
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Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

f) zpracovávány v odpovědnosti správce, 
který je schopen při vlastním zpracování 
zajistit a prokázat soulad s ustanoveními 
tohoto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Prokázat soulad by mělo být odpovědností zpracovatele nebo správce, je-li k tomu vyzván.

Pozměňovací návrh 845
Axel Voss

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

f) zpracovávány v odpovědnosti správce, 
který zajistí a – pokud je o to požádán –
prokáže orgánu dozoru nadanému 
pravomocí podle čl. 51 odst. 2 soulad 
zpracovávání správcem s ustanoveními 
tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 846
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 847
Ewald Stadler

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Pozměňovací návrh 848
Ewald Stadler

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) osobní údaje jsou zpracovávány pouze 
tehdy a pokud nemůže být daného účelu 
dosaženo zpracováním informací, které 
nezahrnují osobní údaje, například údaje 
pod pseudonymem či anonymizované 
údaje;

Or. de

Pozměňovací návrh 849
Dimitrios Droutsas

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

1a. Zpracování osobních údajů je 
organizováno a prováděno způsobem, jenž 
zajistí dodržování zásad uvedených 
v odstavci 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 850
Alexander Alvaro

Návrh nařízení
Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5a
Vztah k okolnostem

Správci přijmou ve spolupráci se 
zpracovateli vhodná technická a 
organizační opatření a postupy ve vztahu 
k okolnostem souvisejícím se zpracováním 
údajů, zejména pokud:
a) je zpracování osobních údajů 
prováděno v souvislosti s poskytnutím 
výrobku nebo služby;
b) zpracování osobních údajů se provádí 
výhradně v souvislosti s předcházením 
podvodům nebo je nezbytně nutné k 
zajištění bezpečnosti sítě a informací a 
bezpečnosti souvisejících služeb;
c) zpracování osobních údajů se provádí v 
souvislosti s právními, regulatorními nebo 
zákonnými povinnostmi, jimž správce 
v Unii podléhá;
d) zpracování osobních údajů se provádí 
v souvislosti s vnitřními činnostmi 
týkajícími se zpracování, jako je účetnictví 
a kontrola nebo přenos údajů mezi 
podniky;
e) zpracování osobních údajů se provádí 
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v souvislosti s novinářskou, uměleckou 
nebo literární tvorbou;
f) zpracování osobních údajů se provádí 
v souvislosti s historiografickým, 
statistickým a vědeckým výzkumem;
g) zpracování osobních údajů se provádí 
v souvislosti se zaměstnáním;
h) zpracování osobních údajů se provádí 
v souvislosti se zdravotní péčí.

Or. en

Odůvodnění

Stejné osobní údaje mohou mít různý význam v závislosti na okolnostech a rizicích plynoucích 
ze zpracování údajů. Ztráta adresy subjektu údajů může mít různé důsledky v závislosti na 
tom, zda ji ztratil prodejce, který ji uchovával za účelem uskutečnění dodávky zboží nebo zda 
ji ztratil odborný lékař v oboru onkologie, který ji uchovával za účelem fakturace lékařských 
výloh. 

Pozměňovací návrh 851
Alexander Alvaro

Návrh nařízení
Článek 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5b
Vztah k riziku

Správci přijmou vhodná technická a 
organizační opatření a postupy ve vztahu 
k rizikům vyplývajícím ze zpracování 
údajů, zejména pokud:
a) jsou zpracovávány osobní údaje více 
než 5000 subjektů údajů během každého 
období dvanácti po sobě jdoucích měsíců; 
b) jsou zpracovávány zvláštní kategorie 
údajů, jak je stanoveno v čl. 9 odst. 1;
c) jsou zpracovávány osobní údaje dětí;
d) jsou zpracovávány údaje, které nejsou 
uváděny výlučně pod pseudonymem;
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e) zpracování údajů může mít v případě 
porušení předpisů významně nepříznivý 
dopad na ochranu osobních údajů nebo 
soukromí subjektu údajů a mít za 
následek krádež totožnosti, finanční nebo 
fyzickou újmu či významné ponížení nebo 
poškození dobré pověsti;
f) je prováděno systematické a rozsáhlé 
vyhodnocování, jak se uvádí v čl. 4 odst. 1 
bodu 2d (nový);
g) jsou zpracovávány informace o 
sexuálním životě, zdravotním stavu, rase a 
etnickém původu nebo informace pro 
poskytování zdravotní péče, informace 
související s epidemiologickým výzkumem 
či s průzkumy o duševních nebo 
infekčních nemocech, jestliže se tyto 
informace zpracovávají ve velkém měřítku 
za účelem přijetí opatření či rozhodnutí 
týkajících se konkrétních fyzických osob;
h) jsou sledovány veřejně přístupné 
prostory, především pokud se k nim ve 
velké míře používají optické elektronické 
přístroje (videokamery);
i) jsou zpracovávány osobní údaje o 
genetických a biometrických údajích 
z objemných evidencí;
j) zpracování údajů vyžaduje podle čl. 34 
odst. 2 písm. b) konzultaci s orgánem 
dozoru.

Or. en

Odůvodnění

Stejné osobní údaje mohou mít různý význam v závislosti na okolnostech a rizicích plynoucích 
ze zpracování údajů. Ztráta adresy subjektu údajů může mít různé důsledky v závislosti na 
tom, zda ji ztratil prodejce, který ji uchovával za účelem uskutečnění dodávky zboží nebo zda 
ji ztratil odborný lékař v oboru onkologie, který ji uchovával za účelem fakturace lékařských 
výloh. 

Pozměňovací návrh 852
Alexander Alvaro
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Návrh nařízení
Článek 5 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5c
Zpracování bez možnosti přímé 

identifikace
1. Pokud údaje zpracovávané správcem 
nedovolují správci přímo identifikovat 
fyzickou osobu, není správce povinen 
získat dodatečné informace pro zjištění 
přímé totožnosti subjektu údajů výlučně 
za účelem dosažení souladu s některým 
ustanovením tohoto nařízení.
2. Jestliže správce údajů není schopen 
vyhovět ustanovením tohoto nařízení, 
protože údaje zpracovávané správcem 
nedovolují správci přímo identifikovat 
fyzickou osobu, není správce povinen toto 
konkrétní ustanovení tohoto nařízení 
dodržet.

Or. en

Odůvodnění

Článek 10 byl přesunut do této části a blíže vymezuje, že je nezbytné podporovat např. 
zpracování údajů uváděných pod pseudonymem.

Pozměňovací návrh 853
Birgit Sipper, Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) subjekt údajů udělil souhlas se 
zpracováním svých osobních údajů pro 
jeden konkrétní účel;

Or. en
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Odůvodnění

Subjekt údajů musí vědět, k čemu uděluje souhlas, a být s tím srozuměn. Souhlas nesmí být 
udělen pro více než jeden konkrétní účel. 

Pozměňovací návrh 854
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 855
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) subjekt údajů udělil souhlas se 
zpracováním svých osobních údajů pro 
jeden či více konkrétních účelů způsobem 
popsaným v článku7;

Or. en

Pozměňovací návrh 856
Axel Voss

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zpracování je nezbytné pro splnění 
smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt 
údajů, nebo pro provedení opatření 
přijatých před uzavřením smlouvy na 
žádost tohoto subjektu;

b) zpracování je nezbytné pro splnění či 
plnění smlouvy nebo kolektivních a 
podnikových dohod, jako jsou například 
podnikové dohody, jejichž smluvní stranou 
je subjekt údajů, nebo pro provedení 
opatření přijatých před uzavřením smlouvy 
na žádost tohoto subjektu;

Or. en

Odůvodnění

Kolektivní dohody jsou v Německu postaveny na roveň právním předpisům stanoveným 
státem, a mohou tudíž rovněž být základem pro zákonné zpracování údajů.

Pozměňovací návrh 857
Axel Voss

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zpracování je nezbytné pro splnění 
právní povinnosti, které podléhá správce;

c) zpracování je nezbytné pro splnění 
právní nebo smluvní povinnosti stanovené 
v právních předpisech Unie či 
vnitrostátních právních předpisech 
členského státu, regulačních předpisech, 
pokynech či kodexu podnikových postupů, 
ať už na vnitrostátní nebo mezinárodní 
úrovni, kterým podléhá správce, a to 
včetně požadavků orgánů dozoru;

Or. en

Odůvodnění

Částečně převzato ze stanoviska výboru ITRE. Toto ustanovení by mělo zajistit zahrnutí 
vnitrostátního finančního nařízení nebo kodexů postupů.

Pozměňovací návrh 858
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch
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Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zpracování je nezbytné pro splnění 
právní povinnosti, které podléhá správce;

c) zpracování se provádí výhradně za 
okolností uvedených v čl. 5a odst. 2, 3 
nebo 6 v souladu s článkem 83; 

Or. en

Odůvodnění

Článek se pozměňuje v souladu s ohledem na zásadu týkající se okolností a rizik podle článku 
5a (nový) a 5b (nový).

Pozměňovací návrh 859
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zpracování je nezbytné pro splnění 
právní povinnosti, které podléhá správce;

c) zpracování je nezbytné pro splnění 
právní povinnosti, regulačního předpisu, 
pokynů či kodexu podnikových postupů, 
ať už na vnitrostátní nebo na mezinárodní 
úrovni, kterým podléhá správce, a to 
včetně požadavků orgánů dozoru;

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení by mělo zajistit zahrnutí vnitrostátního finančního nařízení nebo kodexů 
postupů.

Pozměňovací návrh 860
Louis Michel

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zpracování je nezbytné pro splnění 
právní povinnosti, které podléhá správce;

c) zpracování je nezbytné pro splnění 
právní povinnosti, které podléhá správce 
nebo skupina podniků, jichž je správce 
členem nebo jakémukoli jinému členu této 
skupiny podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 861
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zpracování je nezbytné pro splnění 
právní povinnosti, které podléhá správce;

c) zpracování je nezbytné pro výkon práva 
nebo splnění právní povinnosti, které 
podléhá správce;

Or. en

Pozměňovací návrh 862
Sarah Ludford

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zpracování je nezbytné pro splnění 
právní povinnosti, které podléhá správce;

c) zpracování je nezbytné pro splnění 
právní povinnosti nebo regulačního 
předpisu, kodexu podnikových postupů, 
ať už na vnitrostátní nebo na mezinárodní 
úrovni, kterým podléhá správce;

Or. en

Odůvodnění

Legitimním důvodem pro zpracování údajů musí být soulad s finančními nebo jinými právními 
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požadavky. 

Pozměňovací návrh 863
Monika Hohlmeier

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zpracování je nezbytné pro splnění 
právní povinnosti, které podléhá správce;

c) zpracování je nezbytné pro splnění 
právní povinnosti podle právních předpisů 
Unie nebo právních předpisů členského 
státu, které podléhá správce;

Or. de

Odůvodnění

Toto odpovídá současnému znění čl. 7 písm. c) směrnice 95/46/ES a anglické verzi („právní 
povinnost“) (poznámka překladatele: německé slovo k vyjádření významu „právní“ je tímto 
pozměňovacím návrhem změněno). Německé slovo k vyjádření významu „právní“ [v levém 
sloupci] naznačuje, že ustanovení týkající se požadavků ke zpracování osobních údajů by 
musela být omezena na „právní předpisy“, což je příliš omezující. Je tudíž zapotřebí 
pozměňovací návrh, který by objasnil, že taková povinnost může vyplynout z obou právních 
řádů.

Pozměňovací návrh 864
Véronique Mathieu Houillon, Axel Voss

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zpracování je nezbytné pro splnění 
právní povinnosti, které podléhá správce;

c) zpracování je nezbytné pro splnění 
právní povinnosti, které podléhá správce, 
skupina podniků, jichž je správce členem 
nebo jakýkoli jiný člen této skupiny 
podniků;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 865
Ewald Stadler

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zpracování je nezbytné pro splnění 
právní povinnosti, které podléhá správce;

c) právní předpis nebo jiné právní 
ustanovení, kterému podléhá správce,
vyžaduje nebo umožňuje zpracování;

Or. de

Pozměňovací návrh 866
Salvatore Iacolino

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zpracování je nezbytné pro splnění 
právní povinnosti, které podléhá správce;

c) zpracování je nezbytné pro splnění 
právní povinnosti, které podléhá správce, 
včetně činností vykonávaných z důvodů 
bezpečnosti nebo za účelem prevence či 
odhalení trestných činů;

Or. it

Odůvodnění

Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je objasnit, že je nezbytné zahrnout do legitimního 
zpracování údajů opatření týkající se bezpečnosti a předcházení trestné činnosti.

Pozměňovací návrh 867
Axel Voss

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) zpracování údajů je nezbytné pro 
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zajištění bezpečnosti sítě a informací;

Or. en

Odůvodnění

Převzato ze stanoviska výboru ITRE.

Pozměňovací návrh 868
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) zpracování údajů je nezbytné pro 
zajištění bezpečnosti sítě a informací;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zahrnuje do textu záruky uvedené v bodě odůvodnění 39, jelikož 
v právně závazném článku jasně stanoví, že zpracování údajů pro účely bezpečnosti sítě a 
informací je považováno za zákonné zpracování.

Pozměňovací návrh 869
Axel Voss

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) zpracování je nezbytné pro splnění 
úkolu prováděného ve veřejném zájmu 
nebo při výkonu veřejné moci, kterým je 
pověřen správce;

e) zpracování je nezbytné pro splnění 
úkolu prováděného ve veřejném zájmu 
nebo při výkonu veřejné moci, kterým je 
pověřen správce nebo třetí strana, které 
jsou údaje předávány;

Or. en
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Pozměňovací návrh 870
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) zpracování je nezbytné pro splnění 
úkolu prováděného ve veřejném zájmu 
nebo při výkonu veřejné moci, kterým je 
pověřen správce;

e) zpracování je nezbytné pro splnění 
úkolu prováděného ve veřejném zájmu 
nebo při výkonu veřejné moci, kterým je 
pověřen správce nebo třetí strana, které 
jsou údaje předávány;

Or. en

Pozměňovací návrh 871
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) zpracování je nezbytné pro splnění 
úkolu prováděného ve veřejném zájmu 
nebo při výkonu veřejné moci, kterým je 
pověřen správce;

e) zpracování je nezbytné pro splnění 
úkolu prováděného ve veřejném zájmu 
nebo při výkonu veřejné moci, kterým je 
pověřen správce nebo třetí strana, které 
jsou údaje předávány;

Or. en

Pozměňovací návrh 872
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) zpracování je nezbytné pro uskutečnění 
oprávněných zájmů správce za podmínky, 
že tyto zájmy nepřevažují nad zájmem 
nebo základními právy a svobodami 

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

Or. en

Odůvodnění

Odst. 1 písm. f) se nahrazuje mnohem podrobnějšími pokyny ohledně „oprávněného zájmu“, 
jež jsou uvedeny v nových odstavcích 1a, 1b a 1c. Viz související pozměňovací návrhy k čl. 6 
odst. 1a, 1b a 1c. Pozměňovací návrhy poskytují srozumitelnější pokyny a právní jistotu pro 
zpracování údajů prováděné na základě oprávněného zájmu správce údajů. Související akt 
v přenesené pravomoci podle čl. 6 odst. 5 se vypouští, neboť by se dotýkal podstaty právního 
předpisu.

Pozměňovací návrh 873
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) zpracování je nezbytné pro uskutečnění 
oprávněných zájmů správce za podmínky, 
že tyto zájmy nepřevažují nad zájmem 
nebo základními právy a svobodami
subjektu údajů vyžadujícími ochranu 
osobních údajů, zejména pokud je 
subjektem údajů dítě. To se netýká 
zpracování prováděného orgány veřejné 
moci při plnění jejich úkolů.

f) zpracování je nezbytné pro uskutečnění 
oprávněných zájmů správce nebo třetí 
strany či osob, jimž jsou údaje sdělovány, 
a oprávněného očekávání subjektu údajů 
založeného na jeho vztahu ke správci, při 
zohlednění zájmů či práv a svobod 
správce provozovat činnost a rovněž 
zájmů nebo základních práv a svobod 
subjektu údajů vyžadujících ochranu 
osobních údajů, zejména pokud je 
subjektem údajů dítě. To se netýká 
zpracování prováděného orgány veřejné 
moci při plnění jejich úkolů.

Or. en

Odůvodnění

Aby oprávněné zájmy mohly být právním základem zpracování, musejí správci zohlednit 
oprávněná očekávání subjektu údajů, přičemž subjekty údajů musí uznat práva a svobody 
správce provozovat činnost.
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Pozměňovací návrh 874
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) zpracování je nezbytné pro uskutečnění 
oprávněných zájmů správce za podmínky, 
že tyto zájmy nepřevažují nad zájmem 
nebo základními právy a svobodami 
subjektu údajů vyžadujícími ochranu 
osobních údajů, zejména pokud je 
subjektem údajů dítě. To se netýká 
zpracování prováděného orgány veřejné 
moci při plnění jejich úkolů.

f) zpracování je nezbytné pro uskutečnění 
oprávněných zájmů správce nebo třetí 
strany či osob, jimž jsou údaje sdělovány, 
a oprávněného očekávání subjektu údajů 
založeného na jeho vztahu ke správci, při 
zohlednění zájmů či práv a svobod 
správce provozovat činnost a rovněž 
zájmů nebo základních práv a svobod 
subjektu údajů vyžadujících ochranu 
osobních údajů, zejména pokud je 
subjektem údajů dítě. To se netýká 
zpracování prováděného orgány veřejné 
moci při plnění jejich úkolů.

Or. en

Odůvodnění

Zpracování údajů pro oprávněné zájmy třetích stran by mělo být možné i nadále, podle 
směrnice 95/46/ES. Například používání adres třetích stran má velký význam pro oslovení 
nových zákazníků.

Pozměňovací návrh 875
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) zpracování je nezbytné pro uskutečnění 
oprávněných zájmů správce za podmínky, 
že tyto zájmy nepřevažují nad zájmem 
nebo základními právy a svobodami 
subjektu údajů vyžadujícími ochranu 
osobních údajů, zejména pokud je 
subjektem údajů dítě. To se netýká 

f) písmena a) až e) se nepoužijí, nicméně
zpracování je nezbytné pro uskutečnění 
převažujících oprávněných zájmů správce, 
a tyto zájmy převažují nad zájmem nebo 
základními právy a svobodami subjektu 
údajů. To se netýká zpracování 
prováděného orgány veřejné moci při 
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zpracování prováděného orgány veřejné 
moci při plnění jejich úkolů.

plnění jejich úkolů.

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaná definice „oprávněných zájmů“ je ve své podstatě nejasná. Převažující zájmy by 
měly představovat až druhořadý důvod ke zpracování, jestliže žádný jiný nelze uplatnit.

Pozměňovací návrh 876
Sarah Ludford

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) zpracování je nezbytné pro uskutečnění 
oprávněných zájmů správce za podmínky, 
že tyto zájmy nepřevažují nad zájmem 
nebo základními právy a svobodami 
subjektu údajů vyžadujícími ochranu 
osobních údajů, zejména pokud je 
subjektem údajů dítě. To se netýká 
zpracování prováděného orgány veřejné 
moci při plnění jejich úkolů.

f) zpracování je nezbytné pro uskutečnění 
oprávněných zájmů správce jako např. 
v zájmu odhalení trestné činnosti či 
předcházení trestné činnosti, odhalení 
podvodů, ztráty či škody nebo v zájmu 
naplnění oprávněných očekávání subjektu 
údajů v rámci účinného poskytnutí služby 
za podmínky, že tyto zájmy nepřevažují 
nad zájmem nebo základními právy a 
svobodami subjektu údajů vyžadujícími 
ochranu osobních údajů, zejména pokud je 
subjektem údajů dítě. To se netýká 
zpracování prováděného orgány veřejné 
moci při plnění jejich úkolů.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zdůrazňuje význam oprávněných zájmů a zavádí pojem oprávněná 
očekávání.

Pozměňovací návrh 877
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski
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Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) zpracování je nezbytné pro uskutečnění 
oprávněných zájmů správce za podmínky, 
že tyto zájmy nepřevažují nad zájmem 
nebo základními právy a svobodami 
subjektu údajů vyžadujícími ochranu 
osobních údajů, zejména pokud je 
subjektem údajů dítě. To se netýká 
zpracování prováděného orgány veřejné 
moci při plnění jejich úkolů.

f) aniž jsou dotčeny zájmy či základní 
práva a svobody subjektu údajů vyžadující 
ochranu osobních údajů, zejména pokud 
je subjektem údajů dítě, je zpracování 
nezbytné pro uskutečnění oprávněných 
zájmů správce, zejména u:

– přímého prodeje vlastních a podobných 
produktů a služeb, 
– vymáhání právních nároků správce 
nebo třetí strany, jejímž jménem správce 
údajů jedná ve vztahu k subjektu údajů, 
nebo v zájmu prevence či omezení škod, 
které správci údajů způsobil subjekt 
údajů.
To se netýká zpracování prováděného 
orgány veřejné moci při plnění jejich 
úkolů.

Or. en

Pozměňovací návrh 878
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Monika 
Hohlmeier, Lara Comi, Hubert Pirker, Renate Sommer

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) zpracování je nezbytné pro uskutečnění 
oprávněných zájmů správce za podmínky, 
že tyto zájmy nepřevažují nad zájmem 
nebo základními právy a svobodami 
subjektu údajů vyžadujícími ochranu 
osobních údajů, zejména pokud je 
subjektem údajů dítě. To se netýká
zpracování prováděného orgány veřejné 

f) zpracování je nezbytné pro uskutečnění 
oprávněných zájmů správce či 
zpracovatele nebo osoby jednající jejich 
jménem, nebo třetí strany či třetích stran, 
v jejichž zájmu se údaje zpracovávají, ale 
také pro bezpečnost zpracování za 
podmínky, že tyto zájmy nepřevažují nad 
zájmem nebo základními právy a 
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moci při plnění jejich úkolů. svobodami subjektu údajů vyžadujícími 
ochranu osobních údajů, jako v případě 
zpracování údajů týkajících se dítěte. 
Zájmy ani základní práva a svobody 
subjektu údajů nepřevažují zpracování 
prováděné orgány veřejné moci při plnění 
jejich úkolů.

Or. en

Odůvodnění

Převzato ze stanoviska výboru ITRE.

Pozměňovací návrh 879
Sophia in 't Veld

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) zpracování je nezbytné pro uskutečnění 
oprávněných zájmů správce za podmínky, 
že tyto zájmy nepřevažují nad zájmem 
nebo základními právy a svobodami 
subjektu údajů vyžadujícími ochranu 
osobních údajů, zejména pokud je 
subjektem údajů dítě. To se netýká
zpracování prováděného orgány veřejné 
moci při plnění jejich úkolů.

f) zpracování je nezbytné pro uskutečnění 
oprávněných zájmů správce za podmínky, 
že tyto zájmy nepřevažují nad zájmem 
nebo základními právy a svobodami 
subjektu údajů vyžadujícími ochranu 
osobních údajů, zejména pokud je 
subjektem údajů dítě. Oprávněný zájem 
jako právní základ pro zpracování může 
být použit pouze v omezené míře, a to v 
rozsahu naprosto nezbytném pro účely 
oprávněného zájmu a pokud pro daný 
účel není k dispozici jiný právní základ.
V takovém případě správce údajů výslovně 
informuje každý jednotlivý subjekt údajů. 
Správce rovněž sdělí důvody, na jejichž 
základě se domnívá, že jeho zájmy 
převažují nad zájmem nebo základními 
právy a svobodami subjektu údajů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 880
Louis Michel

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) zpracování je nezbytné pro uskutečnění 
oprávněných zájmů správce za podmínky, 
že tyto zájmy nepřevažují nad zájmem 
nebo základními právy a svobodami 
subjektu údajů vyžadujícími ochranu 
osobních údajů, zejména pokud je 
subjektem údajů dítě. To se netýká 
zpracování prováděného orgány veřejné 
moci při plnění jejich úkolů.

f) zpracování je nezbytné pro uskutečnění 
oprávněných zájmů správce či správců 
nebo třetí strany či třetích stran, kterým 
jsou údaje sdělovány, za podmínky, že tyto 
zájmy nepřevažují nad zájmem nebo 
základními právy a svobodami subjektu 
údajů vyžadujícími ochranu osobních 
údajů, zejména pokud je subjektem údajů 
dítě.

Or. en

Pozměňovací návrh 881
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) zpracování je nezbytné pro uskutečnění 
oprávněných zájmů správce za podmínky, 
že tyto zájmy nepřevažují nad zájmem 
nebo základními právy a svobodami 
subjektu údajů vyžadujícími ochranu 
osobních údajů, zejména pokud je 
subjektem údajů dítě. To se netýká 
zpracování prováděného orgány veřejné 
moci při plnění jejich úkolů.

f) Neexistuje-li žádný z právních důvodů 
pro zpracování osobních údajů uvedených 
v odstavci 1, je zpracování osobních údajů 
zákonné pouze tehdy a do té míry, pokud
je nezbytné a přiměřené pro uskutečnění 
přesně vymezených oprávněných zájmů 
správce, za podmínky, že tyto zájmy 
nepřevažují nad zájmem nebo základními 
právy a svobodami subjektu údajů 
vyžadujícími ochranu osobních údajů.
V takovém případě správce údajů výslovně 
informuje každý jednotlivý subjekt údajů 
o zpracování údajů a informuje ho o tom, 
že je možné usilovat o nápravu 
prostřednictvím orgánu dozoru. Správce 
rovněž sdělí důvody, na jejichž základě se 
domnívá, že jeho zájmy převažují nad 
zájmem nebo základními právy a 
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svobodami subjektu údajů. Tento odstavec
se netýká zpracování prováděného orgány 
veřejné moci při plnění jejich úkolů.

Or. en

Pozměňovací návrh 882
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) zpracování je nezbytné pro uskutečnění 
oprávněných zájmů správce za podmínky, 
že tyto zájmy nepřevažují nad zájmem 
nebo základními právy a svobodami 
subjektu údajů vyžadujícími ochranu 
osobních údajů, zejména pokud je 
subjektem údajů dítě. To se netýká 
zpracování prováděného orgány veřejné 
moci při plnění jejich úkolů.

f) zpracování je nezbytné pro uskutečnění 
oprávněných zájmů správce nebo třetí 
strany, které mají být údaje poskytnuty, za 
podmínky, že tyto zájmy nepřevažují nad 
zájmem nebo základními právy a 
svobodami subjektu údajů vyžadujícími 
ochranu osobních údajů, zejména pokud je 
subjektem údajů dítě. To se netýká 
zpracování prováděného orgány veřejné 
moci při plnění jejich úkolů.

Or. es

Odůvodnění

Účelem je nařízení ozřejmit a vyvarovat se jakýchkoli nedorozumění či pochybností.

Pozměňovací návrh 883
Salvatore Iacolino

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) zpracování je nezbytné pro uskutečnění 
oprávněných zájmů správce za podmínky, 
že tyto zájmy nepřevažují nad zájmem 
nebo základními právy a svobodami 
subjektu údajů vyžadujícími ochranu 
osobních údajů, zejména pokud je 
subjektem údajů dítě. To se netýká 
zpracování prováděného orgány veřejné 
moci při plnění jejich úkolů.

f) zpracování je nezbytné pro uskutečnění 
oprávněných zájmů správce, zpracovatele
nebo třetí strany, které mají být údaje 
sděleny, aniž by ovšem byly šířeny, za 
podmínky, že tyto zájmy nepřevažují nad 
zájmem nebo základními právy a 
svobodami subjektu údajů vyžadujícími 
ochranu osobních údajů, zejména pokud je 
subjektem údajů dítě. To se netýká 
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zpracování prováděného orgány veřejné 
moci při plnění jejich úkolů.

Or. it

Odůvodnění

Zákonnost zpracování by se měla vztahovat také na zpracovatele či třetí stranu, kteří jsou 
příjemci údajů, jež nejsou určeny k distribuci, čímž by se vyvážila práva dotčených jednotlivců 
s požadavky na bezpečnost určitých poskytovatelů služeb.

Pozměňovací návrh 884
Ewald Stadler

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) zpracování je nezbytné pro uskutečnění 
oprávněných zájmů správce za podmínky, 
že tyto zájmy nepřevažují nad zájmem 
nebo základními právy a svobodami 
subjektu údajů vyžadujícími ochranu 
osobních údajů, zejména pokud je 
subjektem údajů dítě. To se netýká 
zpracování prováděného orgány veřejné 
moci při plnění jejich úkolů.

f) zpracování je nezbytné pro uskutečnění 
oprávněných zájmů správce nebo 
oprávněné třetí strany za podmínky, že 
tyto zájmy nepřevažují nad zájmem nebo 
základními právy a svobodami subjektu 
údajů vyžadujícími ochranu osobních 
údajů. To se netýká zpracování 
prováděného orgány veřejné moci při 
plnění jejich úkolů.

Or. de

Pozměňovací návrh 885
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) zpracování je nezbytné pro uskutečnění 
oprávněných zájmů správce za podmínky, 
že tyto zájmy nepřevažují nad zájmem 
nebo základními právy a svobodami 
subjektu údajů vyžadujícími ochranu 
osobních údajů, zejména pokud je 
subjektem údajů dítě. To se netýká 
zpracování prováděného orgány veřejné 
moci při plnění jejich úkolů.

f) zpracování je nezbytné pro uskutečnění 
oprávněných zájmů správce za podmínky, 
že osobní údaje vyžadují zvláštní ochranu 
na základě převažujících zájmů ochrany 
subjektů údajů v souvislosti s jejich
základními právy a svobodami. Toto platí 
zejména pokud je subjektem údajů dítě. To 
se netýká zpracování prováděného orgány 
veřejné moci při plnění jejich úkolů.
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Výjimka z oblasti působnosti tohoto 
ustanovení se může zakládat rovněž na 
jednom či více důvodech stanovených 
v tomto odstavci.

Or. pl


