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Pozměňovací návrh 2351
Alexander Alvaro

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy a Komise podpoří, 
zejména na evropské úrovni, zavedení 
mechanismů pro vydávání osvědčení o 
ochraně údajů a zavedení pečetí a známek 
dokládajících ochranu údajů, aby se 
subjektům údajů umožnilo rychle 
zhodnotit úroveň ochrany údajů, kterou 
jim správci a zpracovatelé nabízejí.
Mechanismy pro vydávání osvědčení o 
ochraně údajů přispějí k řádnému 
uplatňování tohoto nařízení s 
přihlédnutím ke konkrétní povaze různých 
odvětví a různých zpracování.

1. Kterýkoli správce nebo zpracovatel 
může požádat kterýkoli orgán dozoru v 
Unii, aby za poplatek stanovený tímto 
orgánem potvrdil, že zpracování osobních 
údajů probíhá v souladu s tímto 
nařízením, s přihlédnutím ke konkrétní 
povaze různých odvětví a rovněž 
s ohledem na souvislosti zpracování a na 
rizika s ním spojená.

Or. en

Odůvodnění

Evropská pečeť ochrany údajů by měla u subjektů údajů vzbudit důvěru, zajistit právní jistoty 
správcům a současně šířit evropské normy ochrany údajů dále tím, že budou schvalována 
osvědčení pro mimoevropské společnosti, aby mohly snadněji vstoupit na evropské trhy.

Pozměňovací návrh 2352
Axel Voss

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Členské státy a Komise podpoří, 
zejména na evropské úrovni, zavedení 
mechanismů pro vydávání osvědčení o 
ochraně údajů a zavedení pečetí a známek 
dokládajících ochranu údajů, aby se 
subjektům údajů umožnilo rychle zhodnotit 
úroveň ochrany údajů, kterou jim správci a 
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zpracovatelé nabízejí. Mechanismy pro 
vydávání osvědčení o ochraně údajů 
přispějí k řádnému uplatňování tohoto 
nařízení s přihlédnutím ke konkrétní 
povaze různých odvětví a různých 
zpracování.

zpracovatelé nabízejí. Mechanismy pro 
vydávání osvědčení o ochraně údajů 
přispějí k řádnému uplatňování tohoto 
nařízení s přihlédnutím ke konkrétní 
povaze různých odvětví a různých 
zpracování.

Odpovědnost za dané udělení osvědčení by 
měla být přenesena na nezávislé a 
kvalifikované auditory. Tento auditor:
a) je uznán vnitrostátním orgánem 
dozoru, a
b) nese odpovědnost za postup udělení 
odpovídajícího osvědčení o ochraně 
soukromí, a
c) odpovídá za následky vzniklé 
nevhodným udělením osvědčení o 
ochraně údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 2353
Monika Hohlmeier

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy a Komise podpoří, 
zejména na evropské úrovni, zavedení 
mechanismů pro vydávání osvědčení o 
ochraně údajů a zavedení pečetí a známek 
dokládajících ochranu údajů, aby se 
subjektům údajů umožnilo rychle zhodnotit 
úroveň ochrany údajů, kterou jim správci a 
zpracovatelé nabízejí. Mechanismy pro 
vydávání osvědčení o ochraně údajů 
přispějí k řádnému uplatňování tohoto 
nařízení s přihlédnutím ke konkrétní 
povaze různých odvětví a různých 
zpracování.

1. V zájmu zlepšení ochrany údajů a 
bezpečnosti zpracování spolupracují 
členské státy, Komise a orgány dozoru se 
správci, zpracovateli údajů a dalšími 
zúčastněnými stranami, zejména na 
evropské úrovni, na zavádění postupů v 
oblasti ochrany údajů s cílem navrhnout, 
uskutečnit a dále rozvíjet strategie 
ochrany údajů a tyto strategie posoudit a 
potvrdit udělováním pečetí a známek 
dokládajících ochranu údajů u postupů a 
produktů, aby se subjektům údajů 
umožnilo rychle zhodnotit úroveň ochrany 
údajů, kterou jim výrobci, správci a 
zpracovatelé nabízejí. Postupy v oblasti 
ochrany údajů by měly být dobrovolné a 
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transparentní, měly by je pravidelně 
provádět odborné subjekty, u nichž 
nehrozí střet zájmů, a měly přispívat k 
řádnému uplatňování tohoto nařízení a 
jiných ustanovení týkajících se ochrany 
údajů s přihlédnutím ke konkrétní povaze 
různých odvětví a různých zpracování.

Or. de

Pozměňovací návrh 2354
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy a Komise podpoří, 
zejména na evropské úrovni, zavedení 
mechanismů pro vydávání osvědčení o 
ochraně údajů a zavedení pečetí a známek 
dokládajících ochranu údajů, aby se 
subjektům údajů umožnilo rychle zhodnotit 
úroveň ochrany údajů, kterou jim správci a 
zpracovatelé nabízejí. Mechanismy pro 
vydávání osvědčení o ochraně údajů 
přispějí k řádnému uplatňování tohoto 
nařízení s přihlédnutím ke konkrétní 
povaze různých odvětví a různých 
zpracování.

1. Členské státy a Komise spolupracují se 
správci, zpracovateli a dalšími 
zúčastněnými stranami na podpoře,
zejména na evropské úrovni, zavedení 
mechanismů pro vydávání osvědčení o 
ochraně údajů a zavedení pečetí a známek 
dokládajících ochranu údajů, aby se 
subjektům údajů umožnilo rychle zhodnotit 
úroveň ochrany údajů, kterou jim správci a 
zpracovatelé nabízejí. Mechanismy pro 
vydávání osvědčení o ochraně údajů 
přispějí k řádnému uplatňování tohoto 
nařízení s přihlédnutím ke konkrétní 
povaze různých odvětví a různých 
zpracování.

Or. en

Pozměňovací návrh 2355
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy a Komise podpoří, 
zejména na evropské úrovni, zavedení 
mechanismů pro vydávání osvědčení o 
ochraně údajů a zavedení pečetí a známek 
dokládajících ochranu údajů, aby se 
subjektům údajů umožnilo rychle zhodnotit 
úroveň ochrany údajů, kterou jim správci a 
zpracovatelé nabízejí. Mechanismy pro 
vydávání osvědčení o ochraně údajů 
přispějí k řádnému uplatňování tohoto 
nařízení s přihlédnutím ke konkrétní 
povaze různých odvětví a různých 
zpracování.

1. Členské státy a Komise podpoří, 
zejména na evropské úrovni, zavedení 
politik pro vydávání osvědčení o ochraně 
údajů a zavedení pečetí a známek 
dokládajících ochranu údajů, aby se 
subjektům údajů umožnilo rychle zhodnotit 
úroveň ochrany údajů, kterou jim správci a 
zpracovatelé nabízejí. Politiky pro 
vydávání osvědčení o ochraně údajů 
přispějí k řádnému uplatňování tohoto 
nařízení a k dosažení níže uvedených 
opatření a výhod s přihlédnutím ke 
konkrétní povaze různých odvětví a 
různých zpracování.

Politiky pro vydávání osvědčení na úrovni 
Unie navrhne Evropská rada pro ochranu 
údajů společně s dalšími zúčastněnými 
stranami a budou úředně schváleny 
Komisí. Tyto politiky nebudou zaměřeny 
pouze na orgány, ale především na 
subjekty působící v této oblasti.
Tyto politiky pro vydávání osvědčení 
reagují na konkrétní potřeby subjektů 
působících v různých oblastech činnosti, 
zejména na potřeby mikropodniků a 
malých a středních podniků a na klíčovou 
otázku snižování nákladů, aby se mohly 
stát účinným nástrojem. Získání, obnova 
a ztráta osvědčení s sebou ponese 
důsledky stanovené touto směrnicí.

Or. es

Pozměňovací návrh 2356
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy a Komise podpoří, 1. Kterýkoli správce nebo zpracovatel 
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zejména na evropské úrovni, zavedení 
mechanismů pro vydávání osvědčení o 
ochraně údajů a zavedení pečetí a známek 
dokládajících ochranu údajů, aby se 
subjektům údajů umožnilo rychle 
zhodnotit úroveň ochrany údajů, kterou 
jim správci a zpracovatelé nabízejí.
Mechanismy pro vydávání osvědčení o 
ochraně údajů přispějí k řádnému 
uplatňování tohoto nařízení s 
přihlédnutím ke konkrétní povaze různých 
odvětví a různých zpracování.

může požádat kterýkoli orgán dozoru v 
Unii, aby za poplatek stanovený tímto 
orgánem potvrdil, že zpracování osobních 
údajů probíhá v souladu s tímto 
nařízením, s přihlédnutím ke konkrétní 
povaze různých odvětví a rovněž 
s ohledem na souvislosti zpracování a na 
rizika s ním spojená.

Or. en

Pozměňovací návrh 2357
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Článek 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy a Komise podpoří, 
zejména na evropské úrovni, zavedení 
mechanismů pro vydávání osvědčení o 
ochraně údajů a zavedení pečetí a známek 
dokládajících ochranu údajů, aby se 
subjektům údajů umožnilo rychle 
zhodnotit úroveň ochrany údajů, kterou 
jim správci a zpracovatelé nabízejí.
Mechanismy pro vydávání osvědčení o 
ochraně údajů přispějí k řádnému 
uplatňování tohoto nařízení s 
přihlédnutím ke konkrétní povaze různých 
odvětví a různých zpracování.

1. Správce a zpracovatel se zapojí do 
systému udělování osvědčení, jejž spravuje 
schválený kontrolní subjekt, 
v následujících případech:

a) jedná se o podnik, který zpracovává 
osobní údaje týkající se méně než 500 
subjektů údajů ročně nebo zpracovává 
zvláštní kategorie osobních údajů podle 
čl. 9 odst. 1, nebo
b) hlavní činnost správce nebo 
zpracovatele spočívá ve zpracovávání 
údajů, které kvůli své povaze, rozsahu 
a/nebo účelu vyžadují pravidelné a 



PE506.169v02-00 8/141 AM\929519CS.doc

CS

systematické sledování subjektů údajů.

Postupem pro získání osvědčení mohou 
projít také další správci a zpracovatelé a 
rovněž produkty a služby.

2. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
86 za účelem dalšího vymezení kritérií a 
požadavků, pokud jde o mechanismy pro 
vydávání osvědčení o ochraně údajů 
uvedené v odstavci 1 včetně podmínek pro 
udělování a odebírání a požadavků na 
uznávání v rámci Unie a ve třetích 
zemích.

2. Správce a zpracovatel musí projít získat 
osvědčení před tím, než poprvé přistoupí 
ke zpracování osobních údajů, nebo 
jedná-li se o první případ, kdy toto 
zpracování spadá pod odstavec 1, a 
osvědčení musí být obnovováno nejméně 
jednou za rok. Správce a zpracovatel o 
osvědčení informují subjekty údajů.

3. Pro mechanismy osvědčování a pro 
pečeti a známky dokládající ochranu 
údajů může Komise stanovit technické 
normy a mechanismy pro propagaci a 
uznávání. Tyto prováděcí akty se přijímají 
v souladu s přezkumným postupem podle 
čl. 87 odst. 2.

3. Osvědčení vydává schválený kontrolní 
subjekt pro hlavní provozovnu správce, 
zpracovatele, výrobce či dodavatele, nebo 
v členském státě, v němž sídlí zástupce.

3a. Kontrolní subjekt má vyšetřovací 
pravomoci, jež ho opravňují k tomu, aby 
od správce nebo zpracovatele zapojeného 
do postupu pro získání osvědčení získal:
a) přístup ke všem osobním údajům a ke 
všem informacím, které potřebuje k 
výkonu svých povinností,
b) bezvýhradný přístup do veškerých jeho 
prostor, včetně veškerého zařízení a 
prostředků pro zpracovávání údajů.
3b. Osvědčením musí být přiměřeně 
zaručeno, že správce, zpracovatel, služba 
nebo produkt jsou v souladu se všemi 
aspekty tohoto nařízení. Je-li pro produkt, 
službu nebo zpracovatelskou činnost, jež 
správce či zpracovatel využívá, vydáno 
samostatné platné osvědčení, nejsou tyto 
prvky v postupu pro udělení osvědčení 
zohledněny.
3c. Osvědčení může být příslušným 
orgánem nebo kontrolním subjektem
prohlášeno za neplatné, pokud se zjistí, že 
správce, zpracovatel, produkt nebo služba 
nejsou v souladu s tímto nařízením.
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3d. Kontrolní subjekt předá příslušnému 
orgánu dozoru informace o získaných a 
zrušených osvědčeních, a to v elektronické 
podobě. Dále orgán dozoru informuje o 
případech potenciálního porušení tohoto 
nařízení, na něž v rámci postupu pro 
udělení osvědčení narazil.
3e. Komise je poté, co požádá o stanovisko 
Evropské rady pro ochranu údajů, 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 86, 
v nichž určí četnost kontrol, kontrolní 
postupy a obsah kontrol, přičemž zohlední 
různá rizika spojená se zpracováním, 
správci, zpracovateli, produkty a službami 
a rovněž s podrobnosti osvědčení.

Or. en

Pozměňovací návrh 2358
Sarah Ludford

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy a Komise podpoří, 
zejména na evropské úrovni, zavedení 
mechanismů pro vydávání osvědčení o 
ochraně údajů a zavedení pečetí a známek 
dokládajících ochranu údajů, aby se 
subjektům údajů umožnilo rychle zhodnotit 
úroveň ochrany údajů, kterou jim správci a 
zpracovatelé nabízejí. Mechanismy pro 
vydávání osvědčení o ochraně údajů 
přispějí k řádnému uplatňování tohoto 
nařízení s přihlédnutím ke konkrétní 
povaze různých odvětví a různých 
zpracování.

1. Členské státy, profesní organizace a 
Komise podpoří, zejména na evropské 
úrovni, zavedení mechanismů pro vydávání 
osvědčení o ochraně údajů a zavedení 
pečetí a známek dokládajících ochranu 
údajů, aby se subjektům údajů umožnilo 
rychle zhodnotit úroveň ochrany údajů, 
kterou jim správci a zpracovatelé nabízejí.
Mechanismy pro vydávání osvědčení o 
ochraně údajů přispějí k řádnému 
uplatňování tohoto nařízení s přihlédnutím 
ke konkrétní povaze různých odvětví a 
různých zpracování.

Or. en
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Odůvodnění

Zavedení pečetí, známek a dalších mechanismů pro vydávání osvědčení by mělo podléhat 
jednotlivým průmyslovým odvětvím a v případě potřeby rovněž dohledu ze strany orgánu 
dozoru.

Pozměňovací návrh 2359
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Mechanismy pro vydávání osvědčení o 
ochraně údajů jsou dobrovolné, cenově 
přijatelné a dostupné prostřednictvím 
transparentního postupu, který není  
zbytečně nákladný. Tyto mechanismy jsou 
rovněž technologicky neutrální a schopné 
globálního použití a přispívají 
k náležitému uplatňování tohoto nařízení, 
a to s přihlédnutím ke konkrétní povaze 
různých odvětví a různého zpracovávání.

Or. en

Pozměňovací návrh 2360
Alexander Alvaro, Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. V průběhu postupu pro udělení 
osvědčení může orgán dozoru požádat 
specializované třetí strany, aby jejich 
jménem provedly audit správce nebo 
zpracovatele. Konečné osvědčení je 
vydáno orgánem dohledu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 2361
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Orgány dozoru mezi sebou 
spolupracují v souladu s články 46 a 57.
Orgány dozoru udělí správcům a 
zpracovatelům, kteří dodrží požadavky 
tohoto nařízení, standardizovanou 
známku ochrany údajů, tzv. „evropskou 
pečeť ochrany údajů“.

Or. en

Pozměňovací návrh 2362
Alexander Alvaro

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Orgány dozoru mezi sebou 
spolupracují v souladu s články 46 a 57 
na zaručení harmonizované úrovně 
mechanismů pro vydávání osvědčení v 
rámci Unie. Orgány dozoru udělí 
správcům a zpracovatelům, kteří dodrží 
požadavky tohoto nařízení, 
standardizovanou známku ochrany údajů, 
tzv. „evropskou pečeť ochrany údajů“.

Or. en

Pozměňovací návrh 2363
Alexander Alvaro, Dimitrios Droutsas
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Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1c. Platnost evropské pečeti ochrany 
údajů trvá, dokud je úroveň ochrany 
údajů schváleného správce nebo 
zpracovatele plně v souladu s tímto 
nařízením.

Or. en

Pozměňovací návrh 2364
Alexander Alvaro, Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 1 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1d. Aniž je dotčen odstavec 1c, platí 
„evropská pečeť ochrany údajů“ po dobu 
nejvýše pěti let.

Or. en

Pozměňovací návrh 2365
Monika Hohlmeier

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
86 za účelem dalšího vymezení kritérií a 
požadavků, pokud jde o mechanismy pro 
vydávání osvědčení o ochraně údajů 
uvedené v odstavci 1 včetně podmínek pro 
udělování a odebírání a požadavků na 
uznávání v rámci Unie a ve třetích 
zemích.

vypouští se
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Or. de

Pozměňovací návrh 2366
Sarah Ludford

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
86 za účelem dalšího vymezení kritérií a 
požadavků, pokud jde o mechanismy pro 
vydávání osvědčení o ochraně údajů 
uvedené v odstavci 1 včetně podmínek pro 
udělování a odebírání a požadavků na 
uznávání v rámci Unie a ve třetích 
zemích.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Je třeba klást důraz na řešení vycházející z potřeb průmyslu a dozoru a z provozních 
odborných znalostí.

Pozměňovací návrh 2367
Axel Voss

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
86 za účelem dalšího vymezení kritérií a 
požadavků, pokud jde o mechanismy pro 
vydávání osvědčení o ochraně údajů 
uvedené v odstavci 1 včetně podmínek pro 
udělování a odebírání a požadavků na 
uznávání v rámci Unie a ve třetích zemích.

2. Komise je poté, co proběhnou 
konzultace se zúčastněnými stranami 
(Evropská rada pro ochranu údajů, 
vnitrostátní orgány pro ochranu údajů,
průmyslové odvětví a nevládní 
organizace), zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
86 za účelem dalšího vymezení kritérií a 
požadavků, pokud jde o mechanismy pro 
vydávání osvědčení o ochraně údajů 



PE506.169v02-00 14/141 AM\929519CS.doc

CS

uvedené v odstavci 1 včetně podmínek pro 
udělování a odebírání a požadavků na 
uznávání v rámci Unie a ve třetích zemích.

Komise je poté, co proběhnou konzultace 
se zúčastněnými stranami (Evropská rada 
pro ochranu údajů, vnitrostátní orgány 
pro ochranu údajů, průmyslové odvětví a 
nevládní organizace), zmocněna přijímat 
akty v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 86 za účelem dalšího vymezení 
požadavků pro schválení auditorů.

Or. en

Pozměňovací návrh 2368
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
86 za účelem dalšího vymezení kritérií a 
požadavků, pokud jde o mechanismy pro 
vydávání osvědčení o ochraně údajů 
uvedené v odstavci 1 včetně podmínek pro 
udělování a odebírání a požadavků na 
uznávání v rámci Unie a ve třetích zemích.

2. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
86 za účelem dalšího vymezení kritérií a 
požadavků, pokud jde o mechanismy pro 
vydávání osvědčení o ochraně údajů 
uvedené v odstavci 1 včetně podmínek pro 
udělování a odebírání a požadavků na 
uznávání v rámci Unie a ve třetích zemích, 
pokud jsou tato opatření technologicky 
neutrální.

Or. en

Pozměňovací návrh 2369
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise je zmocněna přijímat akty v 2. Komise je zmocněna přijímat akty v 
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přenesené pravomoci v souladu s článkem 
86 za účelem dalšího vymezení kritérií a 
požadavků, pokud jde o mechanismy pro 
vydávání osvědčení o ochraně údajů 
uvedené v odstavci 1 včetně podmínek pro 
udělování a odebírání a požadavků na 
uznávání v rámci Unie a ve třetích zemích.

přenesené pravomoci v souladu s článkem 
86 za účelem dalšího vymezení kritérií a 
požadavků, pokud jde o mechanismy pro 
vydávání osvědčení o ochraně údajů 
uvedené v odstavci 1 včetně podmínek pro 
udělování, odebírání a zrušení a 
požadavků na uznávání v rámci Unie a ve 
třetích zemích.

Or. es

Pozměňovací návrh 2370
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
86 za účelem dalšího vymezení kritérií a 
požadavků, pokud jde o mechanismy pro 
vydávání osvědčení o ochraně údajů 
uvedené v odstavci 1 včetně podmínek pro 
udělování a odebírání a požadavků na 
uznávání v rámci Unie a ve třetích zemích.

2. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
86 za účelem dalšího vymezení kritérií a 
požadavků, pokud jde o mechanismy pro 
vydávání osvědčení o ochraně údajů 
uvedené v odstavci 1 včetně podmínek pro 
udělování a odebírání a požadavků na 
uznávání v rámci Unie a ve třetích zemích.
Tyto akty v přenesené pravomoci 
přiznávají subjektům údajů vymahatelná 
práva.

Or. en

Pozměňovací návrh 2371
Timothy Kirkhope
za skupinu ECR

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 

2. Orgány dozoru a Evropská rada pro 
ochranu údajů stanoví a upřesní kritéria a 
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86 za účelem dalšího vymezení kritérií a 
požadavků, pokud jde o mechanismy pro 
vydávání osvědčení o ochraně údajů 
uvedené v odstavci 1 včetně podmínek pro 
udělování a odebírání a požadavků na 
uznávání v rámci Unie a ve třetích zemích.

požadavky, pokud jde o mechanismy pro 
vydávání osvědčení o ochraně údajů,
včetně podmínek pro udělování a odebírání 
a požadavků na uznávání v rámci Unie a ve 
třetích zemích.

Or. en

Pozměňovací návrh 2372
Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Před vstupem tohoto nařízení 
v platnost předloží pracovní skupina 
zřízená podle článku 29 směrnice 
95/46/ES podrobná doporučení ohledně 
provádění tohoto článku, přičemž bude 
vycházet z dosavadních zkušeností na 
evropské a vnitrostátní úrovni, a 
uživatelskou příručku popisující kategorie 
zpracování osobních údajů, na něž se 
přednostně vztahuje mechanismus pro 
vydávání osvědčení.
Evropská komise může v této oblasti 
navrhnout právní předpisy řádným 
legislativním postupem.

.

Or. fr

Odůvodnění

Je naléhavě nutné zavést vydávání osvědčení i pro digitální aplikace, a to s ohledem na to, že 
údaje jsou zpracovávány velmi často a že to ovlivňuje běžný život každého jedince, a s 
ohledem na opatření, která již přijala řada vnitrostátních orgánů pro ochranu údajů, a 
podpořit tak zavádění mechanismů pro vydávání osvědčení na vnitrostátní úrovni (zejména ve 
Francii, Německu a ve Španělsku) a na úrovni EU pomocí fondů EU. Tento přístup by byl 
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vhodný především pro poskytování mezinárodních služeb.

.

Pozměňovací návrh 2373
Monika Hohlmeier

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pro mechanismy osvědčování a pro 
pečeti a známky dokládající ochranu 
údajů může Komise stanovit technické 
normy a mechanismy pro propagaci a 
uznávání. Tyto prováděcí akty se přijímají 
v souladu s přezkumným postupem podle 
čl. 87 odst. 2.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 2374
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pro mechanismy osvědčování a pro 
pečeti a známky dokládající ochranu 
údajů může Komise stanovit technické 
normy a mechanismy pro propagaci a 
uznávání. Tyto prováděcí akty se přijímají 
v souladu s přezkumným postupem podle 
čl. 87 odst. 2.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 2375
Sarah Ludford
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Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pro mechanismy osvědčování a pro 
pečeti a známky dokládající ochranu 
údajů může Komise stanovit technické 
normy a mechanismy pro propagaci a 
uznávání. Tyto prováděcí akty se přijímají 
v souladu s přezkumným postupem podle 
čl. 87 odst. 2.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Je třeba klást důraz na řešení vycházející z potřeb průmyslu a dozoru a z provozních 
odborných znalostí.

Pozměňovací návrh 2376
Alexander Alvaro, Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pro mechanismy osvědčování a pro
pečeti a známky dokládající ochranu údajů 
může Komise stanovit technické normy a 
mechanismy pro propagaci a uznávání.
Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem podle čl. 87 
odst. 2.

3. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
86 s cílem stanovit normy pro mechanismy
vydávání osvědčení, pečeti a známky 
dokládající ochranu údajů a mechanismy 
pro jejich propagaci a uznávání.

Or. en

Odůvodnění

Horizontální pozměňovací návrh, jímž jsou všechny prováděcí akty nahrazeny akty v 
přenesené pravomoci,  jehož cílem je zajistit úplné zapojení Evropského parlamentu do 
rozhodovacího procesu.
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Pozměňovací návrh 2377
Timothy Kirkhope
za skupinu ECR

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pro mechanismy osvědčování a pro 
pečeti a známky dokládající ochranu údajů 
může Komise stanovit technické normy a 
mechanismy pro propagaci a uznávání.
Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem podle čl. 87 
odst. 2.

3. Pro mechanismy osvědčování a pro 
pečeti a známky dokládající ochranu údajů 
mohou orgány dozoru a Evropská rada 
pro ochranu údajů stanovit technické 
normy a mechanismy pro propagaci a 
uznávání.

Or. en

Pozměňovací návrh 2378
Nathalie Griesbeck

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy a Komise podporují 
harmonizaci vydávání osvědčení pro 
hosting zdravotních údajů a zavedení 
evropského mechanismu pro vydávání 
osvědčení.  V souladu s článkem 66 
stanoví Evropská rada pro ochranu údajů 
v přiměřené lhůtě pokyny a doporučení 
s cílem v rámci Evropské unie dosáhnout 
harmonizace osvědčení pro hosting 
zdravotních údajů, a podpořit tak vysokou 
úroveň ochrany zdravotních údajů a 
zajistit interoperabilitu mechanismů pro 
vydávání osvědčení.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 2379
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Článek 39 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 39a
Schválený kontrolní subjekt

1. Orgány dozoru schválí kontrolní 
subjekt, pouze pokud o něm lze 
prokazatelně tvrdit následující:
a) jeho zaměstnanci jsou dostatečně 
kvalifikovaní a zkušení,
b) má dostatečné odborné znalosti, 
vybavení, infrastrukturu a finanční sílu,
c) je nestranný a při plnění svých 
povinností není v žádném střetu zájmů, a
d) jeho hlavní provozovna sídlí v daném 
členském státě.
2. Orgány dozoru zruší schválení 
v případě, že se lze domnívat, že kontrolní 
subjekt nesplňuje kritéria uvedená v 
odstavci 1, zejména pokud opakovaně 
nedostál povinnostem vyplývajícím z 
tohoto nařízení.
3. Schválené kontrolní subjekty podléhají 
nepřetržitému dohledu orgánů dozoru. Na 
kontrolní subjekty se odpovídajícím 
způsobem použije oddíl 2 kapitoly IV.
4. Komise je poté, co požádá o stanovisko 
Evropské rady pro ochranu údajů, 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 86, 
v nichž určí podrobnosti postupu 
schvalování a minimální standardy pro 
kontrolní subjekty.

Or. en
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Pozměňovací návrh 2380
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Článek 39 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 39b
Rejstřík

1. Každý orgán dozoru zřídí veřejný 
elektronický rejstřík, do nějž bude moci 
nahlížet veřejnost v souvislosti se všemi 
platnými a neplatnými osvědčeními, která 
byla vydána v daném členském státě.
2. Kontrolním subjektům musí být
umožněno předkládat nezbytné informace
v elektronickém formátu.
3. Orgán dozoru zodpovídá za opravy 
údajů v rejstříku a za jeho sledování.
4. Komise je poté, co požádá o stanovisko 
Evropské rady pro ochranu údajů, 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 86, 
v nichž určí podrobnosti fungování těchto
rejstříků a elektronické formáty, které 
kontrolní subjekty budou moci použít.

Or. en

Pozměňovací návrh 2381
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Článek 39 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 39c
Standardní evidence

1. Činnost správce je považována za 
činnost v souladu s tímto nařízením nebo
s některými články tohoto nařízení, pokud 
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veškerá zpracování probíhají v souladu s 
definicí standardní evidence.
2. Zvláštní forma zpracování může být 
prohlášena za standardní evidenci, pokud:
a) podobné systémy využívá celá řada 
správců či zpracovatelů v rámci Unie,
b) vzhledem k účelu zpracování a ke 
druhu zpracovávaných osobních údajů u 
těchto evidencí téměř nehrozí riziko 
porušení práv subjektů, a
c) definice zajistí, že správci, kteří se jí 
řídí, jsou v plném souladu s tímto 
nařízením nebo s některými články tohoto 
nařízení.
3. Prohlášení v aktu v přenesené 
pravomoci alespoň určí:
a) kategorie subjektů údajů,
b) kategorie zpracovávaných osobních 
údajů,
c) účel nebo účely zpracování každé 
kategorie údajů,
d) základ pro zákonné zpracování,
e) kategorie příjemců,
f) informace nezbytné pro subjekt údajů,
g) další nezbytnou dokumentaci,
h) nezbytná bezpečnostní opatření, a
i) maximální dobu uchovávání údajů,
j) články tohoto nařízení, které musí 
správce dodržet, aby zpracování údajů 
z jeho strany v rámci definice standardní 
evidence bylo považováno za činnost v 
souladu s tímto nařízením.
4. Komise je poté, co požádá o stanovisko 
Evropské rady pro ochranu údajů, 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 86, 
v nichž určí standardní evidence 
v souladu s tímto článkem. Komise může 
stanovit standardní formuláře, které 
mohou správci a zpracovatelé 
standardních systémů použít, chtějí-li 
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zajistit úplný soulad s tímto nařízením.

Or. en

Pozměňovací návrh 2382
Axel Voss

Návrh nařízení
Kapitola 5 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO 
TŘETÍCH ZEMÍ NEBO 
MEZINÁRODNÍM ORGANIZACÍM

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO 
TŘETÍCH ZEMÍ, SKUPINĚ PODNIKŮ 
NEBO MEZINÁRODNÍM 
ORGANIZACÍM

Or. en

Pozměňovací návrh 2383
Axel Voss

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

K jakémukoli předání zpracovávaných 
nebo ke zpracování zamýšlených osobních 
údajů po jejich předání do třetí země nebo 
mezinárodní organizace může dojít pouze 
tehdy, splní-li správce a zpracovatel v 
závislosti na dalších ustanoveních tohoto 
nařízení podmínky stanovené v této 
kapitole, včetně podmínek pro další 
předávání osobních údajů z dané třetí země 
nebo mezinárodní organizace do jiné třetí 
země nebo jiné mezinárodní organizace.

K jakémukoli předání zpracovávaných 
nebo ke zpracování zamýšlených osobních 
údajů po jejich předání do třetí země, 
interní části skupiny podniků nebo 
mezinárodní organizaci může dojít pouze 
tehdy, splní-li správce a zpracovatel v 
závislosti na dalších ustanoveních tohoto 
nařízení podmínky stanovené v této 
kapitole, včetně podmínek pro další 
předávání osobních údajů z dané třetí 
země, ze skupiny podniků nebo z 
mezinárodní organizace do jiné třetí země 
nebo jiné mezinárodní organizace.

Or. en
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Pozměňovací návrh 2384
Sarah Ludford

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

K jakémukoli předání zpracovávaných 
nebo ke zpracování zamýšlených osobních 
údajů po jejich předání do třetí země nebo 
mezinárodní organizace může dojít pouze 
tehdy, splní-li správce a zpracovatel v 
závislosti na dalších ustanoveních tohoto 
nařízení podmínky stanovené v této 
kapitole, včetně podmínek pro další 
předávání osobních údajů z dané třetí země 
nebo mezinárodní organizace do jiné třetí 
země nebo jiné mezinárodní organizace.

K jakémukoli předání zpracovávaných 
nebo ke zpracování zamýšlených osobních 
údajů po jejich předání do třetí země nebo 
mezinárodní organizace může dojít pouze 
tehdy, splní-li správce a zpracovatel v 
závislosti na dalších ustanoveních tohoto 
nařízení podmínky stanovené v této 
kapitole, včetně podmínek pro další 
předávání osobních údajů z dané třetí země 
nebo mezinárodní organizace do jiné třetí 
země nebo jiné mezinárodní organizace, 
aniž jsou dotčena rozhodnutí přijatá 
Komisí na základě čl. 25 odst. 6 nebo čl. 
26 odst. 4 směrnice 95/46/ES či schválení 
orgánů dozoru na základě čl. 26 odst. 2 
směrnice 95/46/ES.

Or. en

Odůvodnění

Předcházející rozhodnutí Komise o přiměřenosti již obsahují pravidla pro další předávání a
ta by měla nadále zůstat v platnosti.

Pozměňovací návrh 2385
Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

K jakémukoli předání zpracovávaných 
nebo ke zpracování zamýšlených osobních 
údajů po jejich předání do třetí země nebo 
mezinárodní organizace může dojít pouze 
tehdy, splní-li správce a zpracovatel v 
závislosti na dalších ustanoveních tohoto 

K jakémukoli předání zpracovávaných 
nebo ke zpracování zamýšlených osobních 
údajů po jejich předání do třetí země nebo 
mezinárodní organizace může dojít pouze 
tehdy, splní-li správce a zpracovatel v 
závislosti na dalších ustanoveních tohoto 
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nařízení podmínky stanovené v této 
kapitole, včetně podmínek pro další 
předávání osobních údajů z dané třetí země 
nebo mezinárodní organizace do jiné třetí 
země nebo jiné mezinárodní organizace.

nařízení podmínky stanovené v této 
kapitole, včetně podmínek pro další 
předávání osobních údajů z dané třetí země 
nebo mezinárodní organizace do jiné třetí 
země nebo jiné mezinárodní organizace.
Předávání údajů do třetích zemí, jejichž 
zákony výslovně umožňují zpracování, 
které by odporovalo tomuto nařízení nebo 
je jinak neslučitelné se základními právy, 
k čemuž patří zpracování pro politické 
účely a účely zahraniční politiky, a není 
nezbytné pro prosazení práva nebo 
národní bezpečnost, je zakázáno.

Or. en

Pozměňovací návrh 2386
Carmen Romero López

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

K jakémukoli předání zpracovávaných 
nebo ke zpracování zamýšlených osobních 
údajů po jejich předání do třetí země nebo 
mezinárodní organizace může dojít pouze 
tehdy, splní-li správce a zpracovatel v 
závislosti na dalších ustanoveních tohoto 
nařízení podmínky stanovené v této 
kapitole, včetně podmínek pro další 
předávání osobních údajů z dané třetí země 
nebo mezinárodní organizace do jiné třetí 
země nebo jiné mezinárodní organizace.

K jakémukoli předání zpracovávaných 
nebo ke zpracování zamýšlených osobních 
údajů po jejich předání do třetí země nebo 
mezinárodní organizace může dojít pouze 
tehdy, splní-li správce a zpracovatel v 
závislosti na dalších ustanoveních tohoto 
nařízení podmínky stanovené v této 
kapitole, včetně podmínek pro další 
předávání osobních údajů z dané třetí země 
nebo mezinárodní organizace do jiné třetí 
země nebo jiné mezinárodní organizace.
Předávání údajů do třetích zemí, v nichž 
zákony výslovně umožňují zpracování 
údajů způsobem, který je nezákonný 
v rámci tohoto nařízení nebo je jinak 
neslučitelný se základními právy v EU, 
k čemuž patří zpracování pro politické 
účely a účely zahraniční politiky, jež není 
nezbytné pro národní bezpečnost a 
prosazení práva, je zakázáno.

Or. es
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Odůvodnění

Cílem je zakázat předávání údajů do třetích zemí, jejichž zákony umožňují zpracování 
osobních údajů občanů EU způsobem, který není slučitelný s tímto nařízením nebo se 
základními právy v EU.

Pozměňovací návrh 2387
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. es

Pozměňovací návrh 2388
Timothy Kirkhope
za skupinu ECR

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. K předání může dojít, pokud Evropská 
rada pro ochranu údajů po konzultaci s 
Komisí rozhodla, že daná třetí země nebo 
území či odvětví zpracovávání v dané třetí 
zemi nebo daná mezinárodní organizace 
zaručuje přiměřenou úroveň ochrany.
Takovéto předání nevyžaduje žádné další 
povolení.

Or. en
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Pozměňovací návrh 2389
Axel Voss

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. K předání může dojít, pokud existují 
mezinárodní dohody nebo ujednání mezi 
EU nebo členským státem a třetí zemí 
nebo pokud Komise rozhodla, že daná třetí 
země nebo území či odvětví zpracovávání 
v dané třetí zemi nebo daná mezinárodní 
organizace zaručuje přiměřenou úroveň 
ochrany. Takovéto předání nevyžaduje 
žádné další povolení.

Or. en

Pozměňovací návrh 2390
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Veškerá předávání údajů z cloudového 
úložiště spadajícího pod právní 
příslušnost Evropské unie na cloudové 
úložiště pod právní příslušností třetí země 
musí být spojeno s tím, že subjekt údajů je 
o tomto převodu a o jeho právních 
důsledcích informován.

Or. en

Pozměňovací návrh 2391
Alexander Alvaro
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Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 2392
Dimitrios Droutsas

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 2393
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 2394
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) úrovni zavádění a upevňování právního 
státu, příslušné platné legislativě, a to 
obecné i odvětvové včetně právních 
předpisů o veřejné bezpečnosti, obraně a 
vnitrostátní bezpečnosti, trestnímu právu;
profesním pravidlům a bezpečnostním 
opatřením, která jsou v dané zemi nebo 
dané mezinárodní organizaci v oblasti 
ochrany osobních údajů dodržována, 
jakož i přístupu ke spravedlnosti a 
účinnosti a vymahatelnosti práv, včetně 
práva na opatření a na nápravu ve 
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předávány; správních a soudních věcech, zejména pro 
ty z nich, jež mají bydliště v Unii a jejichž 
osobní údaje jsou předávány;

Or. es

Pozměňovací návrh 2395
Sarah Ludford

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) k mezinárodním závazkům, které daná 
třetí země nebo mezinárodní organizace 
přijala.

c) k mezinárodním závazkům, které daná 
třetí země nebo mezinárodní organizace 
přijala, především veškerým právně 
závazným úmluvám nebo nástrojům v 
rámci lidských práv nebo mezinárodního 
práva.

Or. en

Odůvodnění

Tím by se zvýšil význam přístupu třetí země k nástrojům, jako je Úmluva 108 Rady Evropy.

Pozměňovací návrh 2396
Alexander Alvaro

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 86, aby rozhodla, že určitá třetí 
země nebo území či odvětví zpracovávání 
v dané třetí zemi nebo určitá mezinárodní 
organizace zajišťuje přiměřenou úroveň 
ochrany ve smyslu odstavce 2.
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Or. en

Odůvodnění

Horizontální pozměňovací návrh, jímž jsou všechny prováděcí akty nahrazeny akty v 
přenesené pravomoci, s cílem zajistit úplné zapojení Evropského parlamentu do 
rozhodovacího procesu.

Pozměňovací návrh 2397
Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 2398
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 86, aby rozhodla, že určitá třetí 
země nebo území v dané třetí zemi nebo 
určitá mezinárodní organizace zajišťuje 
přiměřenou úroveň ochrany ve smyslu 
odstavce 2.
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Or. en

Pozměňovací návrh 2399
Alexander Alvaro

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. V prováděcím aktu se stanoví jeho 
zeměpisné a odvětvové použití a v 
příslušném případě se v něm také určí 
orgán dozoru uvedený v odst. 2 písm. b).

4. V aktu v přenesené pravomoci se 
stanoví jeho zeměpisné a odvětvové použití 
a v příslušném případě se v něm také určí 
orgán dozoru uvedený v odst. 2 písm. b).

Or. en

Odůvodnění

Horizontální pozměňovací návrh, jímž jsou všechny prováděcí akty nahrazeny akty v 
přenesené pravomoci, s cílem zajistit úplné zapojení Evropského parlamentu do 
rozhodovacího procesu.

Pozměňovací návrh 2400
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. V prováděcím aktu se stanoví jeho 
zeměpisné a odvětvové použití a v 
příslušném případě se v něm také určí 
orgán dozoru uvedený v odst. 2 písm. b).

4. V aktu v přenesené pravomoci se 
stanoví jeho územní použití a také se 
v něm určí orgán dozoru uvedený v odst. 2 
písm. b).

Or. en

Pozměňovací návrh 2401
Sarah Ludford

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 4 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Komise přijme a zveřejní závazné 
postupy pro přijímání rozhodnutí o 
přiměřenosti ochrany, která musí 
obsahovat alespoň následující informace:
a) postupy, které třetí země, území, odvětví 
zpracování v této třetí zemi (které může 
být zastoupeno sdružením nebo skupinou 
správců či zpracovatelů údajů), nebo 
mezinárodní či regionální organizace 
použijí k podání žádosti o rozhodnutí o 
přiměřenosti,
b) jednotlivé kroky rozhodovacího 
procesu, včetně časových lhůt pro splnění 
každého kroku,
c) práva strany nebo stran, které požádaly 
o vydání rozhodnutí o přiměřenosti, 
předkládat svůj případ v různých fázích 
řízení,
d) způsob, jímž zúčastněné strany (včetně 
jednotlivců, spotřebitelských organizací, 
akademických odborníků, vládních 
organizací, a správců, zpracovatelů a 
dalších) mohou k navrhovanému 
rozhodnutí vyjádřit svůj názor.
Komise schválí nebo zamítne žádost o 
vydání rozhodnutí o přiměřenosti ochrany 
do jednoho roku od jeho předložení.

Or. en

Odůvodnění

Cílem je posílit účinnost a transparentnost postupů pro přiměřenost.

Pozměňovací návrh 2402
Timothy Kirkhope
za skupinu ECR

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise může rozhodnout, že určitá třetí 
země nebo území či odvětví zpracovávání 
v dané třetí zemi nebo určitá mezinárodní 
organizace nezajišťuje přiměřenou 
úroveň ochrany ve smyslu odstavce 2 
tohoto článku, konkrétně v případech, kdy 
příslušné platné právní předpisy, a to 
obecné i odvětvové, v dané třetí zemi nebo 
mezinárodní organizaci nezaručují 
účinná a vynutitelná práva včetně účinné 
správní a soudní nápravy pro subjekty 
údajů, a zejména pro ty z nich, jež mají 
bydliště v Unii a jejichž osobní údaje jsou 
předávány. Tyto prováděcí akty se 
přijímají v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 87 odst. 2, nebo ve 
zvlášť naléhavých případech souvisejících 
s právem fyzických osob na ochranu 
osobních údajů v souladu s postupem 
podle čl. 87 odst. 3.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 2403
Alexander Alvaro

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise může rozhodnout, že určitá třetí 
země nebo území či odvětví zpracovávání 
v dané třetí zemi nebo určitá mezinárodní 
organizace nezajišťuje přiměřenou úroveň 
ochrany ve smyslu odstavce 2 tohoto 
článku, konkrétně v případech, kdy 
příslušné platné právní předpisy, a to 
obecné i odvětvové, v dané třetí zemi nebo 
mezinárodní organizaci nezaručují účinná a 
vynutitelná práva včetně účinné správní a 
soudní nápravy pro subjekty údajů, a 
zejména pro ty z nich, jež mají bydliště v 

5. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 86, aby rozhodla, že určitá třetí 
země nebo území či odvětví zpracovávání 
v dané třetí zemi nebo určitá mezinárodní 
organizace nezajišťuje přiměřenou úroveň 
ochrany ve smyslu odstavce 2 tohoto 
článku, konkrétně v případech, kdy 
příslušné platné právní předpisy, a to 
obecné i odvětvové, v dané třetí zemi nebo 
mezinárodní organizaci nezaručují účinná a 
vynutitelná práva včetně účinné správní a 
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Unii a jejichž osobní údaje jsou předávány.
Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem podle čl. 87 
odst. 2, nebo ve zvlášť naléhavých 
případech souvisejících s právem 
fyzických osob na ochranu osobních 
údajů v souladu s postupem podle čl. 87 
odst. 3.

soudní nápravy pro subjekty údajů, a 
zejména pro ty z nich, jež mají bydliště v 
Unii a jejichž osobní údaje jsou předávány.

Or. en

Odůvodnění

Horizontální pozměňovací návrh, jímž jsou všechny prováděcí akty nahrazeny akty v 
přenesené pravomoci, s cílem zajistit úplné zapojení Evropského parlamentu do 
rozhodovacího procesu.

Pozměňovací návrh 2404
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise může rozhodnout, že určitá třetí 
země nebo území či odvětví zpracovávání 
v dané třetí zemi nebo určitá mezinárodní 
organizace nezajišťuje přiměřenou úroveň 
ochrany ve smyslu odstavce 2 tohoto 
článku, konkrétně v případech, kdy 
příslušné platné právní předpisy, a to 
obecné i odvětvové, v dané třetí zemi nebo 
mezinárodní organizaci nezaručují účinná a 
vynutitelná práva včetně účinné správní a 
soudní nápravy pro subjekty údajů, a 
zejména pro ty z nich, jež mají bydliště v 
Unii a jejichž osobní údaje jsou předávány.
Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem podle čl. 87 
odst. 2, nebo ve zvlášť naléhavých 
případech souvisejících s právem 
fyzických osob na ochranu osobních 
údajů v souladu s postupem podle čl. 87 
odst. 3.

5. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 86, aby rozhodla, určitá třetí 
země nebo území v dané třetí zemi nebo 
určitá mezinárodní organizace nezajišťuje 
přiměřenou úroveň ochrany ve smyslu 
odstavce 2 tohoto článku, konkrétně v 
případech, kdy příslušné platné právní 
předpisy v dané třetí zemi nebo 
mezinárodní organizaci nezaručují účinná a 
vynutitelná práva včetně účinné správní a 
soudní nápravy pro subjekty údajů, a 
zejména pro ty z nich, jež mají bydliště v 
Unii a jejichž osobní údaje jsou předávány.
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Pozměňovací návrh 2405
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. es

Pozměňovací návrh 2406
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 2407
Axel Voss

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Rozhodnutí Komise o přiměřenosti 
podle tohoto článku může být znovu 
zváženo, pokud již pominula úroveň 
ochrany ve třetí zemi.

Or. en

Pozměňovací návrh 2408
Alexander Alvaro

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Komise zveřejní v Úředním věstníku 
Evropské unie seznam třetích zemí, území 
a odvětví zpracovávání v určité zemi a 
mezinárodních organizací, v nichž podle 
jejího rozhodnutí přiměřená úroveň 
ochrany je nebo není zaručena.

7. Komise zveřejní v Úředním věstníku 
Evropské unie a na svých internetových 
stránkách seznam třetích zemí, území a 
odvětví zpracovávání v určité zemi a 
mezinárodních organizací, v nichž podle 
jejího rozhodnutí přiměřená úroveň 
ochrany je nebo není zaručena.

Or. en

Pozměňovací návrh 2409
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 7
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Komise zveřejní v Úředním věstníku 
Evropské unie seznam třetích zemí, území 
a odvětví zpracovávání v určité zemi a 
mezinárodních organizací, v nichž podle 
jejího rozhodnutí přiměřená úroveň 
ochrany je nebo není zaručena.

7. Komise zveřejní v Úředním věstníku 
Evropské unie a na svých internetových 
stránkách seznam třetích zemí, území a 
odvětví zpracovávání v určité zemi a 
mezinárodních organizací, v nichž podle 
jejího rozhodnutí přiměřená úroveň 
ochrany je nebo není zaručena.

Or. en

Pozměňovací návrh 2410
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Komise zveřejní v Úředním věstníku 
Evropské unie seznam třetích zemí, území 
a odvětví zpracovávání v určité zemi a 
mezinárodních organizací, v nichž podle 
jejího rozhodnutí přiměřená úroveň 
ochrany je nebo není zaručena.

7. Komise zveřejní v Úředním věstníku 
Evropské unie a na svých internetových 
stránkách seznam třetích zemí, území a 
odvětví zpracovávání v určité zemi a 
mezinárodních organizací, v nichž podle 
jejího rozhodnutí přiměřená úroveň 
ochrany je nebo není zaručena.

Or. en

Pozměňovací návrh 2411
Csaba Sógor

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Rozhodnutí přijatá Komisí na základě čl. 
25 odst. 6 nebo čl. 26 odst. 4 směrnice 
95/46/ES zůstávají platná až do chvíle, kdy 
je Komise změní, nahradí nebo zruší.

8. Rozhodnutí přijatá Komisí na základě čl. 
25 odst. 6 nebo čl. 26 odst. 4 směrnice 
95/46/ES zůstávají platná po dobu dvou let 
od vstupu tohoto nařízení v platnost.
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Pozměňovací návrh 2412
Monika Hohlmeier

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Rozhodnutí přijatá Komisí na základě čl. 
25 odst. 6 nebo čl. 26 odst. 4 směrnice 
95/46/ES zůstávají platná až do chvíle, kdy 
je Komise změní, nahradí nebo zruší.

8. Rozhodnutí přijatá Komisí na základě čl. 
25 odst. 6 nebo čl. 26 odst. 4 směrnice 
95/46/ES budou přezkoumána po vstupu 
tohoto nařízení v platnost. Dva roky po 
vstupu tohoto nařízení v platnost podá 
Komise Radě a Parlamentu zprávu o 
výsledcích přezkumu a o přijatých 
opatřeních. Evropský výbor pro ochranu 
údajů dostane příležitost předem zaujmout 
postoj ke zprávě.

Or. de

Pozměňovací návrh 2413
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Rozhodnutí přijatá Komisí na základě čl. 
25 odst. 6 nebo čl. 26 odst. 4 směrnice 
95/46/ES zůstávají platná až do chvíle, kdy 
je Komise změní, nahradí nebo zruší.

8. Rozhodnutí přijatá Komisí na základě čl. 
25 odst. 6 nebo čl. 26 odst. 4 směrnice 
95/46/ES zůstávají platná po dobu dvou let 
od vstupu tohoto nařízení v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 2414
Axel Voss
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Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a. Mezinárodní dohody nebo ujednání 
mezi EU nebo členským státem a třetí 
zemí jsou ve smyslu tohoto článku 
považovány za přiměřené.

Or. en

Odůvodnění

Mezinárodní dohody nebo ujednání mezi EU nebo členským státem a třetí zemí by měly být 
platné, zejména pokud byly zavedeny v době po přijetí směrnice 95/46/ES.

Pozměňovací návrh 2415
Alexander Alvaro

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Jestliže Komise nepřijala žádné 
rozhodnutí podle článku 41 nebo rozhodla, 
že třetí země nebo území či odvětví 
zpracování v dané třetí zemi nebo 
mezinárodní organizace nezaručuje 
přiměřenou úroveň ochrany podle čl. 41 
odst. 5, správce nebo zpracovatel mohou 
předat osobní údaje do třetí země nebo 
mezinárodní organizaci, pouze pokud ve 
věci ochrany osobních údajů uvedli vhodné 
záruky v právně závazném nástroji.

Or. en

Pozměňovací návrh 2416
Axel Voss
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Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 2417
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Tyto vhodné záruky:
a) zaručí dodržování zásad v oblasti 
zpracování osobních údajů stanovených 
v článku 5,
b) zaručí práva subjektů údajů, jak je 
stanoveno v kapitole III.
V těchto případech je konzultace s 
příslušným orgánem ochrany údajů 
povinná.

Or. en
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Pozměňovací návrh 2418
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Jestliže Komise nepřijala žádné 
rozhodnutí podle článku 41 nebo rozhodla, 
že třetí země nebo území či odvětví 
zpracování v dané třetí zemi nebo 
mezinárodní organizace nezaručuje 
přiměřenou úroveň ochrany podle čl. 41 
odst. 5, správce nebo zpracovatel mohou 
předat osobní údaje do třetí země nebo 
mezinárodní organizaci, pouze pokud ve 
věci ochrany osobních údajů uvedli vhodné 
záruky v právně závazném nástroji.

Or. en

Pozměňovací návrh 2419
Timothy Kirkhope
za skupinu ECR

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Jestliže Komise nepřijala žádné 
rozhodnutí podle článku 41, správce nebo 
zpracovatel mohou předat osobní údaje do 
třetí země nebo mezinárodní organizaci, 
pouze pokud uvedli vhodné záruky.

Or. en

Pozměňovací návrh 2420
Louis Michel
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Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 2421
Axel Voss

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) závaznými podnikovými pravidly v 
souladu s článkem 43 nebo

a) závaznými podnikovými pravidly v 
souladu s článkem 38b, nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 2422
Alexander Alvaro

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) platnou „evropskou pečetí ochrany 
údajů“ v souladu s článkem 39,

Or. en

Odůvodnění

Evropská pečeť ochrany údajů by měla u subjektů údajů vzbudit důvěru, zajistit právní jistoty 
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správcům a současně šířit evropské normy pro ochranu údajů dále tím, že budou schvalována 
osvědčení pro mimoevropské společnosti, aby mohly snadněji vstoupit na evropské trhy.

Pozměňovací návrh 2423
Dimitrios Droutsas

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) platnou „evropskou pečetí ochrany 
údajů“ v souladu s článkem 39,

Or. en

Pozměňovací návrh 2424
Alexander Alvaro

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) standardními doložkami o ochraně 
údajů přijatými Komisí. Tyto prováděcí 
akty se přijímají v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 87 odst. 2;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Horizontální pozměňovací návrh, jímž jsou všechny prováděcí akty nahrazeny akty v 
přenesené pravomoci, s cílem zajistit úplné zapojení Evropského parlamentu do 
rozhodovacího procesu.

Pozměňovací návrh 2425
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 2 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) standardními doložkami o ochraně 
údajů přijatými Komisí. Tyto prováděcí 
akty se přijímají v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 87 odst. 2;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 2426
Axel Voss

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) standardními doložkami o ochraně údajů 
přijatými Komisí. Tyto prováděcí akty se
přijímají v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 87 odst. 2;

b) standardními doložkami o ochraně údajů 
dohodnutými mezi správcem či 
zpracovatelem na straně jedné a 
příjemcem údajů mimo EHP na straně 
druhé – jímž může být další zpracovatel 
údajů –, které mohou zahrnovat 
standardní podmínky pro následné 
předávání mimo EHP a které byly přijaty
Komisí. Tyto prováděcí akty se přijímají v 
souladu s přezkumným postupem podle čl. 
87 odst. 2;

Or. en

Odůvodnění

Na základě stanoviska výboru ITRE.

Pozměňovací návrh 2427
Monika Hohlmeier

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



PE506.169v02-00 46/141 AM\929519CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) standardními doložkami o ochraně údajů 
přijatými Komisí. Tyto prováděcí akty se 
přijímají v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 87 odst. 2;

b) standardními doložkami o ochraně údajů 
přijatými Komisí a dohodnutými mezi 
správcem údajů či zpracovatelem údajů 
na straně jedné a příjemcem údajů na 
straně druhé, jímž může být další 
zpracovatel údajů mimo EHP, které 
mohou rovněž zahrnovat standardní 
podmínky pro následné předávání mimo 
EHP. Tyto prováděcí akty se přijímají v 
souladu s přezkumným postupem podle čl. 
87 odst. 2;

Or. de

Pozměňovací návrh 2428
Petru Constantin Luhan

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) standardními doložkami o ochraně údajů 
přijatými orgánem dozoru v souladu s 
mechanismem jednotnosti uvedeným v 
článku 57, prohlásila-li Komise podle čl. 
62 odst. 1 písm. b) tyto doložky za obecně 
platné, nebo

c) standardními doložkami o ochraně údajů 
přijatými orgánem dozoru v souladu s 
mechanismem jednotnosti uvedeným v 
článku 57, prohlásila-li Komise podle čl. 
62 odst. 1 písm. b) tyto doložky za obecně 
platné,

Or. en

Pozměňovací návrh 2429
Axel Voss

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) standardními doložkami o ochraně údajů 
přijatými orgánem dozoru v souladu s 

c) standardními doložkami o ochraně údajů 
dohodnutými mezi správcem či 
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mechanismem jednotnosti uvedeným v 
článku 57, prohlásila-li Komise podle čl. 
62 odst. 1 písm. b) tyto doložky za obecně 
platné, nebo

zpracovatelem na straně jedné a 
příjemcem údajů mimo Unii na straně 
druhé – jímž může být další zpracovatel – , 
které mohou zahrnovat standardní 
podmínky pro následné předávání mimo 
Unii a které byly přijaty orgánem dozoru v
souladu s mechanismem jednotnosti 
uvedeným v článku 57, prohlásila-li 
Komise podle čl. 62 odst. 1 písm. b) tyto 
doložky za obecně platné, nebo

Or. en

Odůvodnění

Změny přejaté ze stanoviska výboru ITRE.

Pozměňovací návrh 2430
Monika Hohlmeier

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) standardními doložkami o ochraně údajů 
přijatými orgánem dozoru v souladu s 
mechanismem jednotnosti uvedeným v 
článku 57, prohlásila-li Komise podle čl. 
62 odst. 1 písm. b) tyto doložky za obecně 
platné, nebo

c) standardními doložkami o ochraně údajů 
přijatými orgánem dozoru v souladu s 
mechanismem jednotnosti uvedeným v 
článku 57, dohodnutými mezi správcem 
údajů či zpracovatelem údajů na straně 
jedné a příjemcem údajů na straně druhé, 
jímž může být další zpracovatel údajů 
mimo EHP, které mohou rovněž 
zahrnovat standardní podmínky pro 
následné předávání mimo EHP,
prohlásila-li Komise tyto standardní
doložky o ochraně údajů za obecně platné 
v souladu s přezkumným postupem 
uvedeným v čl. 87 odst. 2, nebo

Or. de

Pozměňovací návrh 2431
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. es

Pozměňovací návrh 2432
Petru Constantin Luhan

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) opatřeními uvedenými v čl. 83 odst. 4, 
pokud jde o historiografické, statistické či 
vědecké účely,

Or. en

Pozměňovací návrh 2433
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) smluvními doložkami mezi správcem 
nebo zpracovatelem na straně jedné a 
příjemcem údajů na straně druhé, které 
doplňují standardní doložky o ochraně 
údajů uvedené v odst. 2 písm. b) a c) a jež 
jsou povoleny příslušnými orgánem 
dozoru v souladu s odstavcem 4,
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Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh by představoval pobídku pro organizace k tomu, aby se 
neomezovaly jen na základní předepsané požadavky ohledně souladu, jako jsou pečeti a 
známky dokládající ochranu údajů.

Pozměňovací návrh 2434
Axel Voss

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) smluvními doložkami mezi správcem 
nebo zpracovatelem na straně jedné a 
příjemcem údajů na straně druhé, které 
doplňují standardní doložky o ochraně 
údajů uvedené v odst. 2 písm. b) a c) a jež 
jsou povoleny příslušnými orgánem 
dozoru v souladu s odstavcem 4,

Or. en

Odůvodnění

Na základě stanoviska výboru ITRE.

Pozměňovací návrh 2435
Louis Michel

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) dohody o spolupráci nebo 
jednostranný závazek ze strany orgánů 
veřejné moci.

Or. en
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Pozměňovací návrh 2436
Monika Hohlmeier

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) zapojením do mezinárodního systému 
ochrany údajů, který Komise uznala,

Or. de

Odůvodnění

Ustanovení o předávání údajů třetím zemím v současné době neposkytují dostatečné podněty 
zaměřeného na to, aby se mezinárodní systémy ochrany údajů (např. APEC a ECOWAS) 
zlepšovaly na úroveň ochrany údajů, kterou EU považuje za přiměřenou. Cílem nového 
písmena e) je alespoň do budoucna zajistit, že zapojení do mezinárodního systému ochrany 
údajů s sebou ponese přiměřené záruky.

Pozměňovací návrh 2437
Sarah Ludford

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 2 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

db) opatřeními uvedenými v článku 81 pro 
zdravotní účely nebo v článku 83 pro 
účely historiografického, statistického a 
vědeckého výzkumu.

Or. en

Odůvodnění

Vzájemné odkazy mezi článkem 42 a články 81 a 83.

Pozměňovací návrh 2438
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 2 – písm. d b (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

db) opatřeními uvedenými v čl. 83 odst. 4, 
pokud jde o historiografické, statistické či 
vědecké účely,

Or. en

Pozměňovací návrh 2439
Axel Voss

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 2 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

db) opatřeními uvedenými v čl. 83 odst. 4, 
pokud jde o historiografické, statistické či 
vědecké účely,

Or. en

Odůvodnění

Na základě stanoviska výboru ITRE.

Pozměňovací návrh 2440
Louis Michel

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Vhodné záruky uvedené v odstavci 1 
se rovněž mohou stanovit pomocí jednoho 
právně závazného nástroje ve vztahu mezi 
jedním zpracovatelem a dalším 
zpracovatelem, jímž budou jinému 
zpracovateli uloženy v povinnosti, které 
jsou v podstatě totožné se standardními 
doložkami o ochraně údajů přijatými 
Komisí, pracuje-li zpracovatel pro více 
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správců a pokud zpracování jejich 
osobních údajů provádí v podstatě 
podobným způsobem a jsou-li tyto osobní 
údaje většího počtu správců 
zpracovatelem nebo správcem předávány 
jinému zpracovateli ve třetí zemi.

Or. en

Pozměňovací návrh 2441
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Předávání založené na standardních 
doložkách o ochraně údajů nebo na 
závazných podnikových pravidlech, jak je 
uvedeno v odst. 2 písm. a), b) nebo c), 
nevyžaduje žádné další povolení.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 2442
Petru Constantin Luhan

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Předávání založené na standardních 
doložkách o ochraně údajů nebo na 
závazných podnikových pravidlech, jak je 
uvedeno v odst. 2 písm. a), b) nebo c), 
nevyžaduje žádné další povolení.

3. Předávání založené na odst. 2 písm. a), 
b), c) nebo e) nevyžaduje žádné další 
povolení.

Or. en
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Pozměňovací návrh 2443
Alexander Alvaro

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Předávání založené na standardních 
doložkách o ochraně údajů nebo na 
závazných podnikových pravidlech, jak je 
uvedeno v odst. 2 písm. a), b) nebo c), 
nevyžaduje žádné další povolení.

3. Předávání založené na standardních 
doložkách o ochraně údajů nebo na 
závazných podnikových pravidlech, jak je 
uvedeno v odst. 2 písm. a) nebo c), 
nevyžaduje žádné další povolení.

Or. en

Odůvodnění

Důsledek vypuštění písm. b) v odst. 2.

Pozměňovací návrh 2444
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Předávání založené na standardních 
doložkách o ochraně údajů nebo na 
závazných podnikových pravidlech, jak je 
uvedeno v odst. 2 písm. a), b) nebo c), 
nevyžaduje žádné další povolení.

3. Předávání založené na standardních 
doložkách o ochraně údajů nebo na 
závazných podnikových pravidlech, jak je 
uvedeno v odst. 2 písm. a) nebo c), 
nevyžaduje žádné další povolení.

Or. en

Pozměňovací návrh 2445
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Předávání založené na standardních 
doložkách o ochraně údajů nebo na 
závazných podnikových pravidlech, jak je 
uvedeno v odst. 2 písm. a), b) nebo c), 
nevyžaduje žádné další povolení.

3. Předávání založené na odst. 2 písm. a), 
b), c) nebo e) nevyžaduje žádné další 
povolení.

Or. en

Odůvodnění

Předávání kódovaných údajů, které nemohou být a nebudou znovu identifikovány příjemci, 
kteří se nacházejí v třetích zemích, pro výzkumné účely, by mělo být povoleno bez další 
administrativní zátěže.

Pozměňovací návrh 2446
Axel Voss

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Předávání založené na standardních 
doložkách o ochraně údajů nebo na 
závazných podnikových pravidlech, jak je 
uvedeno v odst. 2 písm. a), b) nebo c), 
nevyžaduje žádné další povolení.

3. Předávání založené na standardních 
doložkách o ochraně údajů nebo na 
závazných podnikových pravidlech, jak je 
uvedeno v odst. 2 písm. a), b), c), d), da) 
nebo db) nevyžaduje žádné další povolení.

Or. en

Pozměňovací návrh 2447
Louis Michel

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Předávání založené na standardních 
doložkách o ochraně údajů nebo na 
závazných podnikových pravidlech, jak je 

3. Předávání založené na standardních 
doložkách o ochraně údajů nebo na 
závazných podnikových pravidlech, jak je 
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uvedeno v odst. 2 písm. a), b) nebo c), 
nevyžaduje žádné další povolení.

uvedeno v odst. 2 písm. a), b) nebo c), na 
jediném právně závazném dokumentu, jak 
je uvedeno v odstavci 3, nebo předávání 
mezi skupinami podniků se závaznými 
podnikovými pravidly se považuje za 
dodržující odst. 1 tohoto článku a 
nevyžaduje žádné konzultace, 
předkládání, schválení ani povolení ze 
strany orgánů dohledu.

Or. en

Pozměňovací návrh 2448
Sophia in 't Veld

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Vhodné záruky uvedené v odstavci 2 
zahrnují požadavek, aby spory vedené 
s vládou třetí země ohledně záruk ve 
vztahu k žádostem o dohled nebo 
informace, které podaly orgány třetí země, 
probíhaly pod jurisdikci členského státu, 
kde se nachází hlavní provozovna daného 
správce nebo zpracovatele.

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení je nezbytné, má-li se zabránit tomu, že se zpracovatel ze třetí země vyhne 
právní odpovědnosti na základě právních předpisů třetí země v oblasti dohledu.

Pozměňovací návrh 2449
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Jestliže se určité předání zakládá na 
smluvních doložkách podle odst. 2 písm. d) 
tohoto článku, tyto smluvní doložky musí 
správci nebo zpracovateli nejdříve schválit 
orgán dozoru podle čl. 34 odst. 1 písm. a).
Pokud je dané předání spojeno se 
zpracováním údajů týkajících se subjektů v 
jiném členském státu nebo v jiných 
členských státech nebo pokud významně 
ovlivňuje volný pohyb osobních údajů v 
rámci Unie, orgán dozoru použije 
mechanismus jednotnosti uvedený v článku 
57.

4. Jestliže se určité předání zakládá na 
smluvních doložkách podle odst. 2 písm. d) 
tohoto článku, tyto smluvní doložky musí 
správci nebo zpracovateli nejdříve schválit 
příslušný orgán dozoru podle čl. 34 odst. 1 
písm. a). Pokud je dané předání spojeno se 
zpracováním údajů týkajících se subjektů v 
jiném členském státu nebo v jiných 
členských státech nebo pokud významně 
ovlivňuje volný pohyb osobních údajů v 
rámci Unie, příslušný orgán dozoru 
použije mechanismus jednotnosti uvedený 
v článku 57.

Or. en

Pozměňovací návrh 2450
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Jestliže se určité předání zakládá na 
smluvních doložkách podle odst. 2 písm. d) 
tohoto článku, tyto smluvní doložky musí 
správci nebo zpracovateli nejdříve schválit 
orgán dozoru podle čl. 34 odst. 1 písm. a).
Pokud je dané předání spojeno se 
zpracováním údajů týkajících se subjektů v 
jiném členském státu nebo v jiných 
členských státech nebo pokud významně 
ovlivňuje volný pohyb osobních údajů v 
rámci Unie, orgán dozoru použije 
mechanismus jednotnosti uvedený v článku 
57.

4. Jestliže se určité předání zakládá na 
smluvních doložkách podle odst. 2 písm. d) 
tohoto článku, nebyl stanoven inspektor 
ochrany údajů ani není k dispozici 
dostačující nebo použitelné oficiální 
osvědčení, tyto smluvní doložky musí 
správci nebo zpracovateli nejdříve schválit 
orgán dozoru podle čl. 34 odst. 1 písm. a).
Pokud je dané předání spojeno se 
zpracováním údajů týkajících se subjektů v 
jiném členském státu nebo v jiných 
členských státech nebo pokud významně 
ovlivňuje volný pohyb osobních údajů v 
rámci Unie, orgán dozoru použije 
mechanismus jednotnosti uvedený v článku 
57.

Or. es



AM\929519CS.doc 57/141 PE506.169v02-00

CS

Pozměňovací návrh 2451
Axel Voss

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Jestliže se určité předání zakládá na 
smluvních doložkách podle odst. 2 písm. d) 
tohoto článku, tyto smluvní doložky musí 
správci nebo zpracovateli nejdříve schválit 
orgán dozoru podle čl. 34 odst. 1 písm. a).
Pokud je dané předání spojeno se 
zpracováním údajů týkajících se subjektů v 
jiném členském státu nebo v jiných 
členských státech nebo pokud významně 
ovlivňuje volný pohyb osobních údajů v 
rámci Unie, orgán dozoru použije 
mechanismus jednotnosti uvedený v článku 
57.

4. Jestliže se určité předání zakládá na 
smluvních doložkách podle odst. 2 písm. d) 
nebo da) tohoto článku, tyto smluvní 
doložky musí správci nebo zpracovateli 
nejdříve schválit příslušný orgán dozoru 
podle čl. 34 odst. 1 písm. a). Pokud je dané 
předání spojeno se zpracováním údajů, 
které významně ovlivňuje volný pohyb 
osobních údajů v rámci Unie, příslušný 
orgán dozoru použije mechanismus 
jednotnosti uvedený v článku 57.

Or. en

Odůvodnění

Částečně převzato ze stanoviska výboru ITRE.

Pozměňovací návrh 2452
Sarah Ludford

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Jestliže se určité předání zakládá na 
smluvních doložkách podle odst. 2 písm. 
d) tohoto článku, tyto smluvní doložky
musí správci nebo zpracovateli nejdříve 
schválit orgán dozoru podle čl. 34 odst. 1 
písm. a). Pokud je dané předání spojeno 
se zpracováním údajů týkajících se 
subjektů v jiném členském státu nebo v 

4. Jsou-li zajištěny příslušné záruky na 
základě smluvních doložek podle odst. 2 
písm. d) tohoto článku, správce nebo 
zpracovatel zajistí soulad zamýšleného 
zpracování s tímto nařízením a zmírní 
rizika, jimž je vystaven subjekt údajů.
Orgán dozoru podpoří dodržování nařízení 
poskytováním pokynů a poradenství v 
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jiných členských státech nebo pokud 
významně ovlivňuje volný pohyb osobních 
údajů v rámci Unie, orgán dozoru použije 
mechanismus jednotnosti uvedený v 
článku 57.

rámci tohoto ustanovení. Pokud se 
zpracování týká subjektů v jiném členském 
státu nebo v jiných členských státech nebo 
pokud významně ovlivňuje volný pohyb 
osobních údajů v rámci Unie, Evropská 
rada pro ochranu údajů poskytne pokyny, 
jimiž zajistí jednotné uplatňování nařízení 
s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem 
v jednotlivých členských státech.

Or. en

Odůvodnění

Pro údaje zpracovávané mimo EHP musí být poskytnuty vhodné záruky. Koncepce předávání
údajů je již překonaná, neboť údaje mohou být dostupné ze zemí mimo EHP, aniž by je 
správce komukoli předal. Předchozí povolení smluvní doložky by orgány dozoru 
pravděpodobně neúměrně zatížilo, a ty lze lépe využít pro pokyny a poradenství. Koordinací
ze strany Evropské rady pro ochranu údajů by byla zajištěna jednotnost pokynů.

Pozměňovací návrh 2453
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Správce nebo zpracovatel se může 
rozhodnout, zda převody založí na 
standardních doložkách o ochraně údajů 
podle odst. 2 písm. b) a c) tohoto článku a 
zda kromě těchto standardních doložek 
nabídne doplňková, právně závazná 
ujednání, jež se uplatní na převáděné 
údaje. V takových případech budou tato 
doplňková ujednání podrobena předchozí 
konzultaci s příslušným orgánem dozoru a 
budou přímo či nepřímo doplňovat 
standardní doložky, avšak nebudou s nimi 
v rozporu. Členské státy, orgány dozoru a 
Komise podporují využívání doplňkových 
a právně závazných ujednání tím, že 
správcům a zpracovatelům, kteří tyto 
zvýšené záruky poskytnou, nabídnou 
pečeti a známky dokládající ochranu 
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údajů nebo mechanismy přijaté podle 
článku 39.

Or. en

Odůvodnění

Správci a zpracovatelé budou mít často přímou a praktickou zkušenost, která ukáže, že 
doplňkové záruky mohou být vhodné pro osobní údaje, které předávají. Nařízení by mělo tyto 
správce a zpracovatele vybídnout, aby ve vhodných případech nabízeli doplňkové záruky. 
Tato doplňková ujednání by neměla být v rozporu se standardními doložkami.

Pozměňovací návrh 2454
Axel Voss

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Správce nebo zpracovatel se může 
rozhodnout, zda převody založí na 
standardních doložkách o ochraně údajů 
podle příslušných ustanovení odst. 2 
tohoto článku a zda kromě těchto 
standardních doložek nabídne doplňková, 
právně závazná ujednání, jež se uplatní na 
převáděné údaje. V takových případech 
budou tato doplňková ujednání 
podrobena předchozí konzultaci s 
příslušným orgánem dozoru a budou 
přímo či nepřímo doplňovat standardní 
doložky, avšak nebudou s nimi v rozporu.
Členské státy, orgány dozoru a Komise 
podporují využívání doplňkových a právně 
závazných ujednání tím, že správcům a 
zpracovatelům, kteří tyto zvýšené záruky 
poskytnou, nabídnou pečeti a známky 
dokládající ochranu údajů nebo 
mechanismy přijaté podle článku 39.

Or. en

Odůvodnění

Částečně převzato ze stanoviska výboru ITRE.
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Pozměňovací návrh 2455
Axel Voss

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b. V zájmu podpory využívání 
doplňkových smluvních doložek 
uvedených v příslušných ustanoveních 
odst. 2 tohoto článku mohou příslušné 
orgány nabídnout správcům a 
zpracovatelům, kteří tyto zvýšené záruky 
poskytnou, pečeti a známky dokládající 
ochranu údajů nebo mechanismy přijaté 
podle článku 39.

Or. en

Odůvodnění

Částečně převzato ze stanoviska výboru ITRE.

Pozměňovací návrh 2456
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud nejsou vhodné záruky pro 
ochranu osobních údajů stanoveny v 
právně závazném nástroji, správce nebo 
zpracovatel musí k předání nebo řadě 
předání získat předchozí povolení, stejně 
tak jako jej musí získat k zapracování 
ustanovení do správních ujednání, jež 
jsou pro takové předání základem. Tato 
povolení orgánu dozoru jsou v souladu s 
čl. 34 odst. 1 písm. a). Pokud je dané 
předání spojeno se zpracováním údajů 
týkajících se subjektů v jiném členském 

vypouští se
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státu nebo v jiných členských státech nebo 
pokud významně ovlivňuje volný pohyb 
osobních údajů v rámci Unie, orgán 
dozoru použije mechanismus jednotnosti 
uvedený v článku 57. Povolení orgánu 
dozoru na základě čl. 26 odst. 2 směrnice 
95/46/ES zůstávají platná až do chvíle, 
kdy je orgán dozoru změní, nahradí nebo 
zruší.

Or. en

Pozměňovací návrh 2457
Timothy Kirkhope
za skupinu ECR

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 2458
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 2459
Csaba Sógor

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

5. Povolení orgánu dozoru na základě čl. 
26 odst. 2 směrnice 95/46/ES zůstávají 
platná po dobu maximálně dvou let od 
vstupu tohoto nařízení v platnost nebo až 
do chvíle, kdy je orgán dozoru změní, 
nahradí nebo zruší.
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ustanovení do správních ujednání, jež 
jsou pro takové předání základem. Tato 
povolení orgánu dozoru jsou v souladu s 
čl. 34 odst. 1 písm. a). Pokud je dané 
předání spojeno se zpracováním údajů 
týkajících se subjektů v jiném členském 
státu nebo v jiných členských státech nebo 
pokud významně ovlivňuje volný pohyb 
osobních údajů v rámci Unie, orgán 
dozoru použije mechanismus jednotnosti 
uvedený v článku 57. Povolení orgánu 
dozoru na základě čl. 26 odst. 2 směrnice 
95/46/ES zůstávají platná až do chvíle, kdy 
je orgán dozoru změní, nahradí nebo zruší.

Or. hu

Pozměňovací návrh 2460
Sophia in 't Veld

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

5. Povolení orgánu dozoru na základě čl. 
26 odst. 2 směrnice 95/46/ES zůstávají 
platná až do chvíle, kdy je orgán dozoru 
změní, nahradí nebo zruší.
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Pozměňovací návrh 2461
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. es

Pozměňovací návrh 2462
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

5. Povolení orgánu dozoru na základě čl. 
26 odst. 2 směrnice 95/46/ES zůstávají 
platná až do chvíle, kdy je orgán dozoru 
změní, nahradí nebo zruší.

Or. en

Pozměňovací návrh 2463
Louis Michel

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud nejsou vhodné záruky pro 
ochranu osobních údajů stanoveny v 
právně závazném nástroji, správce nebo 
zpracovatel musí k předání nebo řadě 
předání získat předchozí povolení, stejně 
tak jako jej musí získat k zapracování 
ustanovení do správních ujednání, jež jsou 
pro takové předání základem. Tato 
povolení orgánu dozoru jsou v souladu s čl. 
34 odst. 1 písm. a). Pokud je dané předání 
spojeno se zpracováním údajů týkajících se 
subjektů v jiném členském státu nebo v 

5. Pokud orgány veřejné moci využívají 
vhodné záruky pro ochranu osobních 
údajů, avšak ty nejsou stanoveny v právně 
závazném nástroji, jak je uvedeno v odst. 2 
písm. d a), musí k předání nebo řadě 
předání získat předchozí povolení, stejně 
tak jako jej musí získat k zapracování 
ustanovení do správních ujednání, jež jsou 
pro takové předání základem. Tato 
povolení orgánu dozoru jsou v souladu s čl. 
34 odst. 1 písm. a). Pokud je dané předání 
spojeno se zpracováním údajů týkajících se 
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jiných členských státech nebo pokud 
významně ovlivňuje volný pohyb osobních 
údajů v rámci Unie, orgán dozoru použije 
mechanismus jednotnosti uvedený v článku 
57. Povolení orgánu dozoru na základě čl. 
26 odst. 2 směrnice 95/46/ES zůstávají 
platná až do chvíle, kdy je orgán dozoru 
změní, nahradí nebo zruší.

subjektů v jiném členském státu nebo v 
jiných členských státech nebo pokud 
významně ovlivňuje volný pohyb osobních 
údajů v rámci Unie, orgán dozoru použije 
mechanismus jednotnosti uvedený v článku 
57. Povolení orgánu dozoru na základě čl. 
26 odst. 2 směrnice 95/46/ES zůstávají 
platná až do chvíle, kdy je orgán dozoru 
změní, nahradí nebo zruší.

Or. en

Pozměňovací návrh 2464
Sarah Ludford

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

5. Pokud nejsou vhodné záruky pro 
ochranu osobních údajů stanoveny v 
právně závazném nástroji, například v 
memorandu o porozumění, správce zajistí 
soulad zamýšleného zpracování s tímto 
nařízením a zmírní rizika, jimž je vystaven 
subjekt údajů. Orgán dozoru podpoří 
dodržování nařízení poskytováním pokynů 
a poradenství v rámci tohoto ustanovení.
Pokud se zpracování týká subjektů v jiném 
členském státu nebo v jiných členských 
státech nebo pokud významně ovlivňuje 
volný pohyb osobních údajů v rámci Unie,
Evropská rada pro ochranu údajů 
poskytne pokyny, jimiž zajistí jednotné 
uplatňování nařízení s přihlédnutím ke 
konkrétním okolnostem v jednotlivých 
členských státech.

Povolení orgánu dozoru na základě čl. 26 
odst. 2 směrnice 95/46/ES zůstávají platná 
až do chvíle, kdy je orgán dozoru změní, 
nahradí nebo zruší.
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Odůvodnění

Požadavek předchozího povolení by neúměrně zatížil orgány dozoru. Zapojení Evropské rady 
pro ochranu údajů by bylo prospěšné.

Pozměňovací návrh 2465
Axel Voss

Návrh nařízení
Článek 43

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Předávání založené na závazných 
podnikových pravidlech

vypouští se

1. Orgán dozoru schvaluje v souladu s 
mechanismem jednotnosti stanoveným v 
článku 58 závazná podniková pravidla za 
předpokladu, že:
a) jsou právně závazná, používá a 
prosazuje je každý člen v rámci správcovy 
nebo zpracovatelovy skupiny podniků a 
vztahují se i na zaměstnance;
b) výslovně přiznávají vynutitelná práva 
subjektům údajů;
c) splňují požadavky stanovené v odstavci 
2.
2. Závazná podniková pravidla vymezují 
přinejmenším:
a) strukturu a kontaktní údaje skupiny 
podniků a jejích členů;
b) předání údajů nebo řadu předání, 
včetně kategorií osobních údajů, typu 
zpracování a jeho účelu, typu dotčených 
subjektů údajů a určení dané třetí země 
nebo daných třetích zemí;
c) svoji právně závaznou povahu, a to 
interně i externě;
d) obecné zásady pro ochranu údajů, 
zejména účelové omezení, kvalitu údajů, 
právní základ pro zpracovávání a pro 
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zpracovávání citlivých osobních údajů;
opatření k zajištění bezpečnosti údajů a 
požadavky na další předávání 
organizacím, které touto politikou nejsou 
vázány;
e) práva subjektů údajů a prostředky 
jejich výkonu, včetně práva nebýt 
předmětem opatření založeného na 
profilování v souladu s článkem 20, práva 
předložit stížnost příslušnému orgánu 
dozoru a příslušným soudům členských 
států v souladu s článkem 75, práva na 
nápravu a případně i práva na 
odškodnění v případě porušení závazných 
podnikových pravidel;
f) přijetí odpovědnosti ze strany správce 
nebo zpracovatele usazeného na území 
některého členského státu za porušení 
závazných podnikových pravidel 
kterýmkoli členem skupiny podniků 
neusazeným v Unii; správce nebo 
zpracovatel se může této odpovědnosti 
částečně nebo zcela zprostit, pouze pokud 
prokáže, že za okolnost, jež vedla ke 
vzniku škody, není daný člen odpovědný;
g) způsob poskytování informací o 
závazných podnikových pravidlech, 
zejména o jejich ustanoveních uvedených 
v písmenech d), e) a f) tohoto odstavce, 
subjektům údajů v souladu s článkem 11;
h) úkoly inspektora ochrany údajů 
jmenovaného v souladu s článkem 35 
včetně sledování souladu se závaznými 
podnikovými pravidly v rámci skupiny 
podniků a sledování školení a vyřizování 
stížností;
i) mechanismy, které mají v rámci skupiny 
podniků zajistit ověřování souladu se 
závaznými podnikovými pravidly;
j) mechanismy pro podávání zpráv a pro 
zaznamenávání změn v politice a hlášení 
těchto změn orgánu dozoru;
k) mechanismus spolupráce s orgánem 
dozoru, který zajistí dodržování pravidel 
každým členem skupiny podniků, zejména 
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poskytování výsledků ověřování opatření 
uvedených v písmenu i) tohoto odstavce 
orgánu dozoru.
3. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
86 za účelem dalšího vymezení kritérií a 
požadavků na závazná podniková pravidla 
ve smyslu tohoto článku, zejména pokud 
jde o kritéria pro jejich schvalování, o 
uplatňování ustanovení odst. 2 písm. b), 
d), e) a f) na závazná podniková pravidla, 
k nimž se zpracovatelé hlásí, a o další 
požadavky potřebné k zajištění ochrany 
osobních údajů dotčených subjektů údajů.
4. Komise může u závazných podnikových 
pravidel ve smyslu tohoto článku určit 
formát a postupy pro elektronickou 
výměnu informací mezi správci, 
zpracovateli a orgány dozoru. Tyto 
prováděcí akty se přijímají v souladu s 
přezkumným postupem podle čl. 87 
odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 2466
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Orgán dozoru schvaluje v souladu s 
mechanismem jednotnosti stanoveným v 
článku 58 závazná podniková pravidla za 
předpokladu, že:

1. Orgán dozoru pomocí jednotné 
schvalovací listiny schvaluje podniková 
pravidla závazná pro skupinu podniků, za 
předpokladu, že:

Or. en

Odůvodnění

Není žádný důvod k tomu, aby byl při schvalování závazných podnikových pravidel spouštěn 
mechanismus jednotnosti. Není tomu tak ani v případě stávajícího rámce ochrany údajů.
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Pozměňovací návrh 2467
Axel Voss

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Orgán dozoru schvaluje v souladu s 
mechanismem jednotnosti stanoveným v 
článku 58 závazná podniková pravidla za 
předpokladu, že:

1. Příslušný orgán dozoru pomocí 
jednotné schvalovací listiny schvaluje 
podniková pravidla závazná pro skupinu 
podniků: Tato pravidla umožní 
vícestranné mezinárodní převádění 
v rámci společnosti uvnitř i vně Evropy za 
předpokladu, že:

Or. en

Odůvodnění

Na základě stanoviska výboru ITRE.

Pozměňovací návrh 2468
Louis Michel

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Orgán dozoru schvaluje v souladu s 
mechanismem jednotnosti stanoveným v 
článku 58 závazná podniková pravidla za 
předpokladu, že:

1. Správci nebo zpracovatelé, které chtějí 
stanovit vhodné záruky pomocí závazných 
podnikových pravidel, jak je uvedeno v čl. 
42 odst. 2 písm. a), oznámí příslušným 
orgánům dozoru, že mají stanovena svá 
závazná podniková pravidla, a tím budou 
tato pravidla považována za schválená 
příslušnými orgány dozoru za 
předpokladu, že:

Or. en



AM\929519CS.doc 71/141 PE506.169v02-00

CS

Pozměňovací návrh 2469
Sarah Ludford

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Orgán dozoru schvaluje v souladu s 
mechanismem jednotnosti stanoveným v 
článku 58 závazná podniková pravidla za 
předpokladu, že:

1. Jsou-li vhodné záruky zajištěny pomocí 
závazných podnikových pravidel, zajistí 
správci údajů soulad s nařízením, a to 
zaručením toho, že závazná podniková 
pravidla:

a) jsou právně závazná, používá a 
prosazuje je každý člen v rámci správcovy 
nebo zpracovatelovy skupiny podniků a 
vztahují se i na zaměstnance;

a) jsou právně závazná, používá a 
prosazuje je každý člen v rámci správcovy 
nebo zpracovatelovy skupiny podniků a 
vztahují se i na zaměstnance,

b) výslovně přiznávají vynutitelná práva 
subjektům údajů;

b) výslovně přiznávají vynutitelná práva
subjektům údajů,

c) splňují požadavky stanovené v odstavci 
2.

c) splňují požadavky stanovené v odstavci 
2.

Orgán dozoru podpoří dodržování 
nařízení poskytováním pokynů a 
poradenství v rámci tohoto ustanovení.

Or. en

Odůvodnění

Správci údajů by měli nést odpovědnost za to, že závazná podniková pravidla budou v 
souladu s nařízením. Požadavek, aby veškerá závazná podniková pravidla byla schválena, by 
zahltil orgány dozoru, které lze lépe využít pro poskytování pokynů.

Pozměňovací návrh 2470
Alexander Alvaro

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) jsou právně závazná, používá a 
prosazuje je každý člen v rámci správcovy 
nebo zpracovatelovy skupiny podniků a 

a) jsou právně závazná, používá a 
prosazuje je každý člen v rámci správcovy 
nebo zpracovatelovy skupiny podniků a 
jejich externí subdodavatelé a vztahují se i 



PE506.169v02-00 72/141 AM\929519CS.doc

CS

vztahují se i na zaměstnance; na zaměstnance,

Or. en

Pozměňovací návrh 2471
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) jsou právně závazná, používá a 
prosazuje je každý člen v rámci správcovy 
nebo zpracovatelovy skupiny podniků a 
vztahují se i na zaměstnance;

a) jsou právně závazná, používá a 
prosazuje je každý člen v rámci správcovy 
nebo zpracovatelovy skupiny podniků a 
jejich externí subdodavatelé a vztahují se i 
na zaměstnance,

Or. en

Pozměňovací návrh 2472
Axel Voss

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) jsou právně závazná, používá a 
prosazuje je každý člen v rámci správcovy 
nebo zpracovatelovy skupiny podniků a 
vztahují se i na zaměstnance;

a) jsou právně závazná, používá a 
prosazuje je každý člen v rámci správcovy 
nebo zpracovatelovy skupiny podniků a 
jejich externí subdodavatelé a vztahují se i 
na zaměstnance,

Or. en

Odůvodnění

Na základě stanoviska výboru ITRE.

Pozměňovací návrh 2473
Louis Michel
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Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) jsou právně závazná, používá a 
prosazuje je každý člen v rámci správcovy 
nebo zpracovatelovy skupiny podniků a 
vztahují se i na zaměstnance;

a) jsou právně závazná, používá a 
prosazuje je každý člen v rámci správcovy 
nebo zpracovatelovy skupiny podniků a 
jejich externí subdodavatelé, kteří spadají 
do oblasti působnosti závazných 
podnikových pravidel, a vztahují se i na 
zaměstnance,

Or. en

Pozměňovací návrh 2474
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) pravidla byla vypracována poté, co je 
odsouhlasili zástupci zaměstnanců 
podniku a inspektor ochrany údajů v 
místě, kde se nachází pobočka podniku,

Or. de

Pozměňovací návrh 2475
Alexander Alvaro

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) strukturu a kontaktní údaje skupiny 
podniků a jejích členů;

a) strukturu a kontaktní údaje skupiny 
podniků a jejích členů, jakož i jejich 
externích subdodavatelů,

Or. en
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Pozměňovací návrh 2476
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) strukturu a kontaktní údaje skupiny 
podniků a jejích členů;

a) strukturu a kontaktní údaje skupiny 
podniků a jejích členů, jakož i jejich 
externích subdodavatelů,

Or. en

Pozměňovací návrh 2477
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) strukturu a kontaktní údaje skupiny 
podniků a jejích členů;

a) strukturu a kontaktní údaje skupiny 
podniků a jejích členů, jakož i jejich 
externích subdodavatelů,

Or. en

Pozměňovací návrh 2478
Axel Voss

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) strukturu a kontaktní údaje skupiny 
podniků a jejích členů;

a) strukturu a kontaktní údaje skupiny 
podniků a jejích členů, jakož i jejich 
externích subdodavatelů,

Or. en
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Odůvodnění

Na základě stanoviska výboru ITRE.

Pozměňovací návrh 2479
Louis Michel

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) strukturu a kontaktní údaje skupiny 
podniků a jejích členů;

a) strukturu a kontaktní údaje skupiny 
podniků a jejích členů, jakož i jejich 
subdodavatelů,

Or. en

Pozměňovací návrh 2480
Axel Voss

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) předání údajů nebo řadu předání, včetně 
kategorií osobních údajů, typu zpracování 
a jeho účelu, typu dotčených subjektů 
údajů a určení dané třetí země nebo daných 
třetích zemí;

b) předání údajů nebo řadu předání, včetně 
kategorií osobních údajů, typu zpracování 
a jeho účelu, typu dotčených subjektů 
údajů a případně určení dané třetí země 
nebo daných třetích zemí,

Or. en

Pozměňovací návrh 2481
Timothy Kirkhope
za skupinu ECR

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 2 – písm. f
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) přijetí odpovědnosti ze strany správce 
nebo zpracovatele usazeného na území 
některého členského státu za porušení 
závazných podnikových pravidel 
kterýmkoli členem skupiny podniků 
neusazeným v Unii; správce nebo 
zpracovatel se může této odpovědnosti 
částečně nebo zcela zprostit, pouze pokud 
prokáže, že za okolnost, jež vedla ke 
vzniku škody, není daný člen odpovědný;

f) přijetí odpovědnosti ze strany správce 
nebo zpracovatele za porušení závazných 
podnikových pravidel kterýmkoli členem 
skupiny podniků neusazeným v Unii;
správce nebo zpracovatel se může této 
odpovědnosti částečně nebo zcela zprostit, 
pouze pokud prokáže, že za okolnost, jež 
vedla ke vzniku škody, není daný člen 
odpovědný,

Or. en

Pozměňovací návrh 2482
Louis Michel

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 2 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) úkoly inspektora ochrany údajů 
jmenovaného v souladu s článkem 35 
včetně sledování souladu se závaznými 
podnikovými pravidly v rámci skupiny 
podniků a sledování školení a vyřizování 
stížností;

h) úkoly inspektora ochrany údajů 
jmenovaného v souladu s článkem 35 
včetně sledování souladu se závaznými 
podnikovými pravidly v rámci skupiny 
podniků,

Or. en

Pozměňovací návrh 2483
Louis Michel

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Hodlá-li zpracovatel stanovit vhodné 
záruky pomocí závazných podnikových 
pravidel, jak je uvedeno v čl. 42 odst. 2 
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písm. a), body uvedené v čl. 43 odst. 2 
písm. a) až k):
a) platí, pouze vztahují-li se na 
zpracovatele a mají-li význam pro subjekt 
údajů, a
b) mohou být určeny ve vztahu ke 
každému správci.

Or. en

Pozměňovací návrh 2484
Louis Michel

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
86 za účelem dalšího vymezení kritérií a 
požadavků na závazná podniková pravidla 
ve smyslu tohoto článku, zejména pokud 
jde o kritéria pro jejich schvalování, o 
uplatňování ustanovení odst. 2 písm. b), 
d), e) a f) na závazná podniková pravidla, 
k nimž se zpracovatelé hlásí, a o další 
požadavky potřebné k zajištění ochrany 
osobních údajů dotčených subjektů údajů.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 2485
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
86 za účelem dalšího vymezení kritérií a 

3. Evropská rada pro ochranu údajů je 
v souladu s článkem 66 pověřena úkolem 
dále vymezit kritéria a požadavky na 
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požadavků na závazná podniková pravidla 
ve smyslu tohoto článku, zejména pokud 
jde o kritéria pro jejich schvalování, o 
uplatňování ustanovení odst. 2 písm. b), d), 
e) a f) na závazná podniková pravidla, k 
nimž se zpracovatelé hlásí, a o další 
požadavky potřebné k zajištění ochrany 
osobních údajů dotčených subjektů údajů.

závazná podniková pravidla ve smyslu 
tohoto článku, zejména pokud jde o kritéria 
pro jejich schvalování, o uplatňování 
ustanovení odst. 2 písm. b), d), e) a f) na 
závazná podniková pravidla, k nimž se 
zpracovatelé hlásí, a o další požadavky 
potřebné k zajištění ochrany osobních 
údajů dotčených subjektů údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 2486
Louis Michel

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 2487
Alexander Alvaro

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
86 s cílem u závazných podnikových 
pravidel ve smyslu tohoto článku určit
formát a postupy pro elektronickou 
výměnu informací mezi správci, 
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přezkumným postupem podle čl. 87 
odst. 2.

zpracovateli a orgány dozoru.

Or. en

Odůvodnění

Horizontální pozměňovací návrh, jímž jsou všechny prováděcí akty nahrazeny akty v 
přenesené pravomoci, s cílem zajistit úplné zapojení Evropského parlamentu do 
rozhodovacího procesu.

Pozměňovací návrh 2488
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. es

Pozměňovací návrh 2489
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Komise je poté, co požádá o stanovisko 
Evropské rady pro ochranu údajů, 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 86 s cílem 
u závazných podnikových pravidel ve 
smyslu tohoto článku určit formát a 
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přezkumným postupem podle čl. 87 
odst. 2.

postupy pro elektronickou výměnu 
informací mezi správci, zpracovateli a 
orgány dozoru.

Or. en

Pozměňovací návrh 2490
Axel Voss

Návrh nařízení
Článek 43 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 43a
Předávání založené na závazných 

podnikových pravidlech
Zde se obdobně použijí ustanovení článku 
38b.

Or. en

Pozměňovací návrh 2491
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Článek 43 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 43a
Předávání údajů nepovolené právem Unie
1. Všechny rozsudky soudu a veškerá 
rozhodnutí správního orgánu třetí země, 
podle nichž musí správce nebo zpracovatel 
zveřejnit osobní údaje, jsou uznány nebo 
jsou jakýmkoli způsobem vymahatelné 
pouze na základě smlouvy o vzájemné 
pomoci nebo platné mezinárodní dohody 
uzavřené mezi třetí zemí požadující údaje 
a Unií nebo členským státem a v souladu 
s touto smlouvou nebo dohodou.
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2. Požaduje-li soud ve svém rozsudku 
nebo správní orgán třetí země ve svém 
rozhodnutí, aby správce nebo zpracovatel 
sdělili osobní údaje, správce nebo 
zpracovatel, případně zástupce správce, 
bez odkladu oznámí tento požadavek 
orgánu dozoru a získají od něj předchozí 
povolení k předání údajů podle čl. 34.
3. Orgán dozoru posoudí, zda je 
požadované předání v souladu s tímto 
nařízením, a zejména, zda je dané 
zveřejnění nezbytné a vyžadované 
zákonem v souladu s odst. 1 písm. d) a e) 
a čl. 44 odst. 5.
4. Orgán dozoru informuje o žádosti 
příslušný vnitrostátní orgán dozoru.
Správce nebo zpracovatel uvědomí také 
subjekt údajů o žádosti a o povolení 
ze strany orgánu dozoru.
5. Komise může stanovit standardní 
formát oznámení pro orgán dozoru podle 
odstavce 2 a pro subjekt údajů podle 
odstavce 4 a postupy, které se k těmto 
oznámením vztahují. Tyto prováděcí akty 
se po podání žádosti o stanovisko 
Evropské rady pro ochranu údajů 
přijímají v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 87 odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 2492
Axel Voss

Návrh nařízení
Článek 44 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výjimky Jiné oprávněné důvody mezinárodního 
předávání

Or. en



PE506.169v02-00 82/141 AM\929519CS.doc

CS

Odůvodnění

Na základě stanoviska výboru ITRE.

Pozměňovací návrh 2493
Sophia in 't Veld

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jestliže neexistuje rozhodnutí o 
přiměřenosti podle článku 41 nebo vhodné 
záruky podle článku 42, předání nebo řada 
předání osobních údajů do třetí země nebo 
mezinárodní organizaci se může uskutečnit 
pouze za podmínky, že:

1. Jestliže neexistuje rozhodnutí o 
přiměřenosti podle článku 41 nebo vhodné 
záruky podle článku 42, předání nebo řada 
předání osobních údajů do třetí země nebo 
mezinárodní organizaci se může uskutečnit 
za předpokladu, že zpracování není
rozsáhlé, neopakuje se a není
strukturální, a pouze za podmínky, že:

Or. en

Pozměňovací návrh 2494
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jestliže neexistuje rozhodnutí o 
přiměřenosti podle článku 41 nebo vhodné 
záruky podle článku 42, předání nebo řada 
předání osobních údajů do třetí země nebo 
mezinárodní organizaci se může uskutečnit 
pouze za podmínky, že:

1. Jestliže neexistuje rozhodnutí o 
přiměřenosti podle článku 41; pokud 
Komise rozhodla, že třetí země nebo území 
či odvětví zpracování v dané třetí zemi 
nebo mezinárodní organizace nezaručují 
přiměřenou úroveň ochrany podle čl. 41 
odst. 5), nebo nejsou-li zavedeny vhodné 
záruky podle článku 42, předání nebo řada 
předání osobních údajů do třetí země nebo 
mezinárodní organizaci se může uskutečnit 
pouze za podmínky, že:

Or. en
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Pozměňovací návrh 2495
Axel Voss

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jestliže neexistuje rozhodnutí o 
přiměřenosti podle článku 41 nebo vhodné 
záruky podle článku 42, předání nebo řada 
předání osobních údajů do třetí země nebo 
mezinárodní organizaci se může uskutečnit 
pouze za podmínky, že:

1. Jestliže neexistuje rozhodnutí o 
přiměřenosti podle článku 41; pokud 
Komise rozhodla, že třetí země nebo území 
či odvětví zpracování v dané třetí zemi 
nebo mezinárodní organizace nezaručují 
přiměřenou úroveň ochrany podle čl. 41 
odst. 5), nebo nejsou-li zavedeny vhodné 
záruky podle článku 42, předání nebo řada 
předání osobních údajů do třetí země nebo 
mezinárodní organizaci se může uskutečnit 
pouze za podmínky, že:

Or. en

Odůvodnění

Na základě stanoviska výboru ITRE.

Pozměňovací návrh 2496
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jestliže neexistuje rozhodnutí o 
přiměřenosti podle článku 41 nebo vhodné 
záruky podle článku 42, předání nebo řada 
předání osobních údajů do třetí země nebo 
mezinárodní organizaci se může uskutečnit 
pouze za podmínky, že:

1. Jestliže neexistuje rozhodnutí o 
přiměřenosti podle článku 41 nebo vhodné 
záruky podle článku 42, a aniž jsou 
dotčeny články 6, 14, 15, 16 a 17, předání 
nebo řada předání osobních údajů do třetí 
země nebo mezinárodní organizaci se může 
uskutečnit pouze za podmínky, že:

Or. en
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Pozměňovací návrh 2497
Sophia in 't Veld

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) daný subjekt údajů byl informován o 
rizicích takového předání v důsledku 
absence rozhodnutí o přiměřenosti a 
vhodných záruk a následně k 
navrhovanému předání vydal svůj souhlas 
nebo

a) daný subjekt údajů byl informován o 
rizicích takového předání v důsledku 
absence rozhodnutí o přiměřenosti a 
vhodných záruk a následně k 
navrhovanému předání vydal svůj souhlas 
a

Or. en

Pozměňovací návrh 2498
Sophia in 't Veld

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) předání je nezbytné z důvodu 
důležitého veřejného zájmu nebo

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 2499
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

e) předání je nezbytné pro uplatnění, výkon 
nebo obhajobu právních či správních 
nároků;
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Or. es

Pozměňovací návrh 2500
Dimitrios Droutsas

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) předání je nezbytné pro účely 
oprávněných zájmů správce nebo 
zpracovatele, nelze je označit za časté 
nebo značného rozsahu a správce nebo 
zpracovatel posoudil všechny okolnosti 
daného předání údajů nebo dané řady 
předání údajů a na základě tohoto 
posouzení přijal v případě potřeby vhodné 
záruky pro ochranu osobních údajů.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 2501
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) předání je nezbytné pro účely 
oprávněných zájmů správce nebo 
zpracovatele, nelze je označit za časté 
nebo značného rozsahu a správce nebo 
zpracovatel posoudil všechny okolnosti 
daného předání údajů nebo dané řady 
předání údajů a na základě tohoto 
posouzení přijal v případě potřeby vhodné 
záruky pro ochranu osobních údajů.

vypouští se

Or. en



PE506.169v02-00 86/141 AM\929519CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 2502
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) předání je nezbytné pro účely 
oprávněných zájmů správce nebo 
zpracovatele, nelze je označit za časté 
nebo značného rozsahu a správce nebo 
zpracovatel posoudil všechny okolnosti 
daného předání údajů nebo dané řady 
předání údajů a na základě tohoto 
posouzení přijal v případě potřeby vhodné 
záruky pro ochranu osobních údajů.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 2503
Judith Sargentini

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(h) předání je nezbytné pro účely 
oprávněných zájmů správce nebo 
zpracovatele, nelze je označit za časté 
nebo značného rozsahu a správce nebo 
zpracovatel posoudil všechny okolnosti 
daného předání údajů nebo dané řady 
předání údajů a na základě tohoto 
posouzení přijal v případě potřeby vhodné 
záruky pro ochranu osobních údajů.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Pouhý oprávněný zájem není dostatečným důvodem pro jakýkoliv druh předání osobních
údajů. Je třeba stanovit pevnější právní základ, jak tomu je v dalších částech článku 44.
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Pozměňovací návrh 2504
Axel Voss

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) předání je nezbytné pro účely 
oprávněných zájmů správce nebo 
zpracovatele, nelze je označit za časté 
nebo značného rozsahu a správce nebo 
zpracovatel posoudil všechny okolnosti 
daného předání údajů nebo dané řady 
předání údajů a na základě tohoto 
posouzení přijal v případě potřeby vhodné 
záruky pro ochranu osobních údajů.

h) předání je nezbytné pro účely 
oprávněných zájmů správce nebo 
zpracovatele a správce nebo zpracovatel 
posoudil všechny okolnosti daného předání 
údajů nebo dané řady předání údajů a na 
základě tohoto posouzení přijal v případě 
potřeby vhodné záruky pro ochranu 
osobních údajů.

Or. en

Odůvodnění

Na základě stanoviska výboru ITRE.

Pozměňovací návrh 2505
Louis Michel

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) předání je nezbytné pro účely 
oprávněných zájmů správce nebo 
zpracovatele, nelze je označit za časté nebo 
značného rozsahu a správce nebo 
zpracovatel posoudil všechny okolnosti 
daného předání údajů nebo dané řady 
předání údajů a na základě tohoto 
posouzení přijal v případě potřeby vhodné 
záruky pro ochranu osobních údajů.

h) předání je nezbytné pro účely 
oprávněných zájmů správce nebo 
zpracovatele, nelze je označit za časté nebo 
značného rozsahu a správce nebo 
zpracovatel posoudil všechny okolnosti 
daného předání údajů nebo dané řady 
předání údajů a na základě tohoto 
posouzení přijal v případě potřeby vhodné 
záruky pro ochranu osobních údajů, které 
schválil orgán dozoru.

Or. en
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Pozměňovací návrh 2506
Sarah Ludford

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) předání je nezbytné pro účely 
oprávněných zájmů správce nebo 
zpracovatele, nelze je označit za časté 
nebo značného rozsahu a správce nebo 
zpracovatel posoudil všechny okolnosti 
daného předání údajů nebo dané řady 
předání údajů a na základě tohoto 
posouzení přijal v případě potřeby vhodné 
záruky pro ochranu osobních údajů.

h) zpracování je nezbytné pro účely 
oprávněných zájmů správce a pokud 
správce přijal v případě potřeby vhodné 
záruky pro ochranu osobních údajů.

Or. en

Odůvodnění

„Předání“ je již překonaná koncepce. Důležitá je kvalita záruk.

Pozměňovací návrh 2507
Axel Voss

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 1 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) předání je nezbytné pro účely 
oprávněných zájmů subjektu údajů, 
především v případě, že je to požadováno 
nebo je to nutné pro vstup do třetí země.

Or. en

Pozměňovací návrh 2508
Sarah Ludford

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 1 – písm. h a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) osobní údaje byly anonymizovány,

Or. en

Odůvodnění

Tato výjimka je oprávněná.

Pozměňovací návrh 2509
Ewald Stadler

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 1 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) není-li k dispozici odpovídající úroveň 
ochrany údajů v souladu s článkem 41 
nebo 42, předání nebo kategorie předání 
osobních údajů do třetí země nebo 
mezinárodní organizaci či orgánu lze 
připustit, pouze pokud cílem předání je 
dodržet zákonem stanovenou povinnost 
nebo povolení, požadavek týkající se 
dozoru nebo jiný právní předpis, jemuž 
správce podléhá.

Or. de

Pozměňovací návrh 2510
Sarah Ludford

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 1 – písm. h b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

hb) osobní údaje byly pseudonymizovány, 
klíč a údaje jsou uchovávány odděleně a 
smluvní doložky správci znemožňují k 
tomuto klíči přístup.
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Or. en

Odůvodnění

Tato výjimka je oprávněná.

Pozměňovací návrh 2511
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Jestliže se zpracování zakládá na odst. 1 
písm. h), správce nebo zpracovatel zváží 
zvláště povahu údajů, účel a dobu trvání 
navrhovaného zpracování, jakož i situaci 
v zemi původu, v dané třetí zemi a v zemi 
konečného určení a v případě potřeby 
přijme vhodné záruky pro ochranu 
osobních údajů.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 2512
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Jestliže se zpracování zakládá na odst. 1 
písm. h), správce nebo zpracovatel zváží 
zvláště povahu údajů, účel a dobu trvání 
navrhovaného zpracování, jakož i situaci 
v zemi původu, v dané třetí zemi a v zemi 
konečného určení a v případě potřeby 
přijme vhodné záruky pro ochranu 
osobních údajů.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 2513
Claude Moraes, Glenis Willmott

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Ustanovení odst. 1 písm. b), c) a h) se 
nevztahují na činnosti prováděné orgány 
veřejné moci při výkonu jejich úředních 
pravomocí.

4. Ustanovení odst. 1 písm. b), c) a h) se 
nevztahují na činnosti prováděné orgány 
veřejné moci při výkonu jejich úředních 
pravomocí ani na jiný subjekt, jemuž bylo
svěřeno sledování veřejného zájmu.

Or. en

Odůvodnění

Nařízení musí rovněž přihlédnout k případům, kdy je soukromým organizacím svěřen úkol 
poskytovat veřejné služby. K poskytování veřejných služeb by měl existovat jediný přístup, bez 
ohledu na to, zda je poskytujícím orgánem orgán veřejné moci či veřejný subjekt anebo 
soukromá organizace na základě smluvního vztahu.

Pozměňovací návrh 2514
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Ustanovení odst. 1 písm. b), c) a h) se 
nevztahují na činnosti prováděné orgány 
veřejné moci při výkonu jejich úředních 
pravomocí.

4. Ustanovení odst. 1 písm. b) a c) se 
nevztahují na činnosti prováděné orgány 
veřejné moci při výkonu jejich úředních 
pravomocí.

Or. en

Pozměňovací návrh 2515
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Ustanovení odst. 1 písm. b), c) a h) se 
nevztahují na činnosti prováděné orgány 
veřejné moci při výkonu jejich úředních 
pravomocí.

4. Ustanovení odst. 1 písm. b) a c) se 
nevztahují na činnosti prováděné orgány 
veřejné moci při výkonu jejich úředních 
pravomocí.

Or. en

Pozměňovací návrh 2516
Sophia in 't Veld

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Veřejný zájem uvedený v odst. 1 písm. 
d) musí být uznáván právem Unie nebo 
právem členského státu, kterému správce 
podléhá.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 2517
Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Veřejný zájem uvedený v odst. 1 písm. 
d) musí být uznáván právem Unie nebo 
právem členského státu, kterému správce 
podléhá.

5. Veřejný zájem uvedený v odst. 1 písm. 
d) musí být uznáván právem Unie nebo 
právem členského státu, kterému správce 
podléhá. Tato odchylka se použije pouze 
pro příležitostná předání. Každý takový 
případ vyžaduje pečlivé posouzení všech 
okolností daného předání.

Or. en
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Pozměňovací návrh 2518
Wim van de Camp

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Veřejný zájem uvedený v odst. 1 písm. 
d) musí být uznáván právem Unie nebo 
právem členského státu, kterému správce 
podléhá.

5. Veřejný zájem uvedený v odst. 1 písm. 
d) musí být uznáván mezinárodními 
úmluvami, právem Unie nebo právem 
členského státu, kterému správce podléhá.

Or. en

Odůvodnění

Veřejný zájem může být vyjádřen též v mezinárodních úmluvách, a to i v případě absence 
specifických vnitrostátních právních předpisů či právních předpisů EU. V těchto případech by 
bylo třeba, aby tyto úmluvy respektovaly vlastní smysl práva na ochranu osobních údajů a 
byly přiměřené sledovanému oprávněnému cíli. Nadto by veškeré zpracování osobních údajů 
na tomto základě muselo evidentně splňovat také všechny další aspekty tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 2519
Axel Voss

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Veřejný zájem uvedený v odst. 1 písm. 
d) musí být uznáván právem Unie nebo 
právem členského státu, kterému správce 
podléhá.

5. Veřejný zájem uvedený v odst. 1 písm. 
d) musí být uznáván právem Unie nebo 
právem členského státu, kterému správce 
podléhá, nebo platnými mezinárodními 
dohodami či ujednáními.

Or. en

Odůvodnění

Důvody objasnění: V bodě odůvodnění 87 je sice uvedeno, že mezinárodní předávání údajů 
mezi regulačními orgány probíhá „z důvodů důležitého veřejného zájmu“, avšak čl. 45 odst. 5 
tento pojem uvádí pouze v souvislosti s právními předpisy EU nebo členského státu. Zde je 
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nutné objasnit, že „důvody důležitého veřejného zájmu“ zahrnují také mezinárodní dohody, 
na jejichž základě zahraniční regulační orgány v současné době předávají údaje.

Pozměňovací návrh 2520
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Veřejný zájem uvedený v odst. 1 písm. 
d) musí být uznáván právem Unie nebo 
právem členského státu, kterému správce 
podléhá.

5. Veřejný zájem uvedený v odst. 1 písm. 
d) musí být uznáván mezinárodními 
úmluvami, právem Unie nebo právem 
členského státu, kterému správce podléhá.

Or. en

Pozměňovací návrh 2521
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 2522
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 2523
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. es

Pozměňovací návrh 2524
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

6. Správce nebo zpracovatel zaznamená 
posouzení i přijaté vhodné záruky uvedené 
v odst. 1 písm. h) tohoto článku v 
dokumentaci zmíněné v článku 28 a od 
orgánu dozoru získá předchozí schválení 
o předání.

Or. en
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Pozměňovací návrh 2525
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
86 za účelem dalšího vymezení 
„důležitého veřejného zájmu“ ve smyslu 
odst. 1 písm. d), jakož i za účelem 
vymezení kritérií a požadavků, pokud jde 
o vhodné záruky uvedené v odst. 1 písm. 
h).

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 2526
Axel Voss

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
86 za účelem dalšího vymezení 
„důležitého veřejného zájmu“ ve smyslu 
odst. 1 písm. d), jakož i za účelem 
vymezení kritérií a požadavků, pokud jde 
o vhodné záruky uvedené v odst. 1 písm. 
h).

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 2527
Sophia in 't Veld
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Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
86 za účelem dalšího vymezení 
„důležitého veřejného zájmu“ ve smyslu 
odst. 1 písm. d), jakož i za účelem 
vymezení kritérií a požadavků, pokud jde 
o vhodné záruky uvedené v odst. 1 písm. 
h).

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 2528
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
86 za účelem dalšího vymezení „důležitého 
veřejného zájmu“ ve smyslu odst. 1 písm. 
d), jakož i za účelem vymezení kritérií a 
požadavků, pokud jde o vhodné záruky 
uvedené v odst. 1 písm. h).

7. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
86 za účelem dalšího vymezení „důležitého 
veřejného zájmu“ ve smyslu odst. 1 písm. 
d).

Or. en

Pozměňovací návrh 2529
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Článek 44 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 44a
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Sdělování údajů nedovolené právem Unie
1. Žádný rozsudek soudního orgánu nebo 
rozhodnutí správního orgánu třetí země, 
které po správci nebo zpracovateli 
požadují zveřejnění osobních údajů, nelze 
uznat ani jakýmkoliv způsobem vymáhat, 
aniž by byla dotčena platná úmluva 
o vzájemné pomoci nebo mezinárodní 
smlouva mezi touto třetí zemí a Unií nebo 
členským státem.
2. Požaduje-li soud ve svém rozsudku 
nebo správní orgán třetí země ve svém 
rozhodnutí, aby správce nebo zpracovatel 
sdělil osobní údaje, správce nebo 
zpracovatel, a v patřičném případě 
zástupce správce, bez odkladu oznámí 
tento požadavek orgánu dozoru a získá od 
něj předchozí povolení k předání údajů.
3. Orgán dozoru posoudí, zda je 
požadované předání v souladu s tímto 
nařízením, a zejména, zda je dané 
zveřejnění nezbytné a vyžadované 
zákonem v souladu s čl. 44 odst. 1 písm. d) 
a e) a s čl. 44 odst. 5.
4. Orgán dozoru informuje o žádosti 
příslušný vnitrostátní orgán dozoru.
Správce nebo zpracovatel uvědomí také 
subjekt údajů o žádosti a o povolení 
ze strany orgánu dozoru.
5. Komise může stanovit standardní 
formát oznámení pro orgán dozoru podle 
odstavce 2 a pro subjekt údajů podle 
odstavce 4 a postupy, které se k těmto 
oznámením vztahují. Tyto prováděcí akty 
se přijímají v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 87 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh znovu zavádí ustanovení článku 42 návrhu ES, neboť tato 
ustanovení by zajistila lepší ochranu před působností právních předpisů třetích zemí mimo 
jejich území.
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Pozměňovací návrh 2530
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Článek 44 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 44a
Sdělování údajů nedovolené právem Unie
1. Žádný rozsudek soudního orgánu nebo 
rozhodnutí správního orgánu třetí země, 
které po správci nebo zpracovateli 
požadují zveřejnění osobních údajů, nelze 
uznat ani jakýmkoliv způsobem vymáhat, 
aniž by byla dotčena platná úmluva 
o vzájemné pomoci nebo mezinárodní
smlouva mezi touto třetí zemí a Unií nebo 
členským státem.
2. Požaduje-li soud ve svém rozsudku 
nebo správní orgán třetí země ve svém 
rozhodnutí, aby správce nebo zpracovatel 
sdělil osobní údaje, správce nebo 
zpracovatel, a v patřičném případě 
zástupce správce, bez odkladu oznámí 
tento požadavek orgánu dozoru a získá od 
něj předchozí povolení k předání údajů.
3. Orgán dozoru posoudí, zda je 
požadované předání v souladu s tímto 
nařízením, a zejména, zda je dané 
zveřejnění nezbytné a vyžadované 
zákonem v souladu s odst. 1 písm. d) a e) 
a čl. 44 odst. 5.
4. Orgán dozoru informuje o žádosti 
příslušný vnitrostátní orgán dozoru.
Správce nebo zpracovatel uvědomí také 
subjekt údajů o žádosti a o povolení 
ze strany orgánu dozoru.
5. Komise může stanovit standardní 
formát oznámení pro orgán dozoru podle 
odstavce 2 a pro subjekt údajů podle 
odstavce 4 a postupy, které se k těmto 
oznámením vztahují. Tyto prováděcí akty 
se přijímají v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 87 odst. 2.
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Or. en

Pozměňovací návrh 2531
Sophia in 't Veld

Návrh nařízení
Článek 44 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 44a
Předání do cloudových úložišť v rámci 

právní příslušnosti třetí země
Předávání osobních údajů do cloudových 
úložišť v rámci právní příslušnosti třetí 
země je zakázáno s výjimkou těchto 
případů:
a) použije se jeden z právních důvodů pro 
předání osobních údajů do třetích zemí, 
které jsou uvedeny v této kapitole, a
b) subjekt údajů k tomu udělí souhlas, a
c) subjekt údajů udělil souhlas poté, co 
byl jasným, jednoznačným a varovným 
způsobem informován a co mu bylo 
odděleně a zcela zřetelně sděleno 
následující:
i) osobní údaje mohou být ze strany 
orgánů třetí země použity ke 
shromažďování zpravodajských informací 
nebo ke sledování, a
ii) existuje riziko, že nelze zaručit ochranu 
osobních údajů a základních práv 
zaručených Unií a zákonem členských 
států, přestože předání má právní základ.

Or. en

Pozměňovací návrh 2532
Marie-Christine Vergiat
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Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Ve vztahu k třetím zemím a 
mezinárodním organizacím podniknou 
Komise a orgány dozoru odpovídající 
kroky v zájmu:

1. Ve vztahu k třetím zemím a 
mezinárodním organizacím a ve spolupráci 
s poradním výborem Úmluvy 108 Rady 
Evropy, podniknou Komise a orgány 
dozoru odpovídající kroky v zájmu:

Or. fr

Pozměňovací návrh 2533
Sophia in 't Veld

Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) rozvoje účinných mechanismů pro 
mezinárodní spolupráci, aby se usnadnilo 
prosazování právních předpisů na ochranu 
osobních údajů;

a) rozvoje účinných mechanismů pro 
mezinárodní spolupráci, aby se zajistilo 
prosazování právních předpisů na ochranu 
osobních údajů,

Or. en

Pozměňovací návrh 2534
Sophia in 't Veld

Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) objasnění a vyřešení právních 
konfliktů se třetími zeměmi.

Or. en
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Pozměňovací návrh 2535
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro účely odstavce 1 podnikne Komise 
odpovídající kroky, aby rozvinula vztah se 
třetími zeměmi nebo mezinárodními 
organizacemi, zejména s jejich orgány 
dozoru, pokud rozhodla, že zajišťují 
přiměřenou úroveň ochrany ve smyslu čl. 
41 odst. 3.

2. Pro účely odst. 1 písm. a) a b) mohou 
orgány dozoru vyměňovat informace a 
spolupracovat na činnostech spojených s 
výkonem svých pravomocí a hájením 
práv, které jsou upraveny v tomto 
nařízení.

Or. es

Pozměňovací návrh 2536
Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro účely odstavce 1 podnikne Komise 
odpovídající kroky, aby rozvinula vztah se 
třetími zeměmi nebo mezinárodními 
organizacemi, zejména s jejich orgány 
dozoru, pokud rozhodla, že zajišťují 
přiměřenou úroveň ochrany ve smyslu čl. 
41 odst. 3.

2. Pro účely odstavce 1 a ve spolupráci s 
poradním výborem Úmluvy 108 Rady 
Evropy podnikne Komise odpovídající 
kroky, aby rozvinula vztah se třetími 
zeměmi nebo mezinárodními 
organizacemi, zejména s jejich orgány 
dozoru, pokud rozhodla, že zajišťují 
přiměřenou úroveň ochrany ve smyslu čl. 
41 odst. 3.

Or. fr

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacím návrhem k předchozímu odstavci.

Pozměňovací návrh 2537
Csaba Sógor
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Návrh nařízení
Článek 45 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 45a
Komise předloží Evropskému parlamentu 
a Radě zprávu o uplatňování článků 40 a 
45, a to čtyři roky po dni uvedeném v čl. 
91 odst. 1 (den vstupu v platnost tohoto 
nařízení) a následně každé dva roky.
K tomu účelu může Komise požádat 
členské státy a orgány dohledu o 
informace; tyto informace musí být 
pohotově doručeny. Tyto zprávy budou 
zveřejněny.

Or. hu

Odůvodnění

V souladu s jinými oznamovacími povinnostmi.

Pozměňovací návrh 2538
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Návrh nařízení
Článek 45 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 45a
Spolupráce může probíhat za 
předpokladu, že:
(a) příslušné orgány třetích zemí mají 
pravomoc v oblasti ochrany osobních 
údajů, a to v rámci záležitostí, které jsou 
jim v souladu s platnými právními 
předpisy známy,
(b) byla dohodnuta pracovní ujednání, 
která vychází ze zásady vzájemnosti mezi 
příslušnými orgány,
(c) předávání osobních údajů do třetí 
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země probíhá v souladu s kapitolou V této 
směrnice.

Or. es

Pozměňovací návrh 2539
Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Článek 45 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 45a
Zpráva Komise

Komise předkládá Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu o uplatňování 
článků 40 a 45, a to nejpozději čtyři roky 
po dni uvedeném v čl. 91 odst. 1 (den 
vstupu v platnost tohoto nařízení) a 
následně v pravidelných intervalech.
K tomu účelu může Komise požádat 
členské státy, orgány dohledu a poradní 
výbor Úmluvy 108 Rady Evropy o 
informace, které musí být doručeny bez 
zbytečného odkladu. Zpráva se zveřejňuje.

Or. fr

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh obsahuje dodatek k pozměňovacímu návrhu 263 zpravodaje.

Pozměňovací návrh 2540
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Návrh nařízení
Článek 45 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 45b
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Pracovní ujednání uvedená v odst. 3 písm. 
b) zajistí následující:
a) příslušné orgány předloží odůvodnění, 
v němž uvedou účel žádosti o spolupráci,
b) na zaměstnance a dřívější zaměstnance 
příslušných orgánů třetí země, kteří 
informace získávají, se vztahuje povinnost 
zachovávat profesní tajemství,
c) příslušné orgány třetí země mohou 
výsledky spolupráce použít pouze při 
výkonu funkcí, které se týkají ochrany 
osobních údajů,
d) má-li příslušný orgán třetí země v 
úmyslu předat informace získané v rámci 
spolupráce třetí straně, musí nejdříve 
získat konkrétní a písemný souhlas 
orgánu, který informace poskytl, 
s výjimkou případů, kdy toto předání 
vyžaduje vnitrostátní zákon, je nařízeno 
soudem a kdy je toto opatření nezbytné 
pro zajištění důležitých veřejných zájmů 
v souvislosti s:
i) prevencí, vyšetřováním nebo stíháním 
trestných činů,
ii) kontrolou, inspekcí nebo regulací 
vyplývající, i pouze příležitostně, z výkonu 
veřejné moci v rámci dohody.
V těchto případech je orgánu, který 
informace poskytl, tato skutečnost 
oznámena.
e) jsou přijata příslušná technická a 
organizační bezpečnostní opatření na 
ochranu osobních údajů proti 
náhodnému nebo nezákonnému zničení, 
náhodné ztrátě, změně, neoprávněnému 
vyzrazení nebo zpřístupnění, a proti 
jakékoli jiné podobě nezákonného 
zpracování osobních údajů,
f) žádost o spolupráci ze strany 
příslušného orgánu třetí země se zamítá:
i) pokud by měla nepříznivý dopad na 
svrchovanost, bezpečnost nebo veřejný 
pořádek Společenství nebo dožádaného 
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členského státu, nebo
ii) pokud již orgány dožádaného 
členského státu zahájily soudní řízení, 
které se týká stejných činů a je vedeno 
proti stejným osobám.

Or. es

Pozměňovací návrh 2541
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Návrh nařízení
Článek 45 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 45c
Členské státy sdělí Komisi pracovní 
ujednání uvedená v odstavcích 3 a 4.

Or. es

Pozměňovací návrh 2542
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Návrh nařízení
Článek 45 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 45d
Pro účely odstavce 1 podnikne Komise 
odpovídající kroky, aby rozvinula vztah se 
třetími zeměmi nebo mezinárodními 
organizacemi, zejména s jejich orgány 
dozoru, pokud rozhodla, že zajišťují 
přiměřenou úroveň ochrany ve smyslu čl. 
41 odst. 3.

Or. es
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Pozměňovací návrh 2543
Axel Voss

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát stanoví, že jeden 
nebo více orgánů veřejné moci ponese 
odpovědnost za sledování uplatňování 
tohoto nařízení a za přispívání k jeho 
jednotnému uplatňování v celé Unii, aby 
byla chráněna základní práva a svobody 
fyzických osob v souvislosti se 
zpracováváním jejich osobních údajů a 
usnadnil se volný pohyb osobních údajů v 
rámci Unie. Orgány dozoru budou za tímto 
účelem spolupracovat s Komisí a mezi 
sebou.

1. Každý členský stát stanoví v rámci 
orgánů veřejné moci vedoucí orgán 
dozoru, který ponese odpovědnost za 
sledování uplatňování tohoto nařízení a za 
přispívání k jeho jednotnému uplatňování 
v celé Unii, aby byla chráněna základní 
práva a svobody fyzických osob 
v souvislosti se zpracováváním jejich 
osobních údajů a usnadnil se volný pohyb 
osobních údajů v rámci Unie. Orgány 
dozoru budou za tímto účelem 
spolupracovat s Komisí a mezi sebou.

Or. en

Odůvodnění

Na základě stanoviska výboru ITRE.

Pozměňovací návrh 2544
Alexander Alvaro

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 3a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Každý orgán dozoru má pravomoc 
postihovat správní přestupky. Orgány 
dozoru mohou udílet sankce pouze 
správcům či zpracovatelům s hlavní 
provozovnou v témže členském státě 
anebo v souladu s články 56 a 57 
v případě, že orgán dozoru státu, v němž 
má správce či zpracovatel hlavní 
provozovnu, nepodnikne příslušné kroky.

Or. en
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Pozměňovací návrh 2545
Alexander Alvaro

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Orgán dozoru jedná při výkonu 
povinností a pravomocí jemu svěřených 
zcela nezávisle.

1. Orgán dozoru jedná při výkonu 
povinností a pravomocí jemu svěřených 
zcela nezávisle a bez ohledu na opatření 
spolupráce a jednotnosti, kterých se týká 
kapitola VII.

Or. en

Pozměňovací návrh 2546
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Orgán dozoru jedná při výkonu 
povinností a pravomocí jemu svěřených 
zcela nezávisle.

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

Or. es

Pozměňovací návrh 2547
Axel Voss

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Orgán dozoru jedná při výkonu 
povinností a pravomocí jemu svěřených 
zcela nezávisle.

1. Orgán dozoru jedná při výkonu 
povinností a pravomocí jemu svěřených 
zcela nezávisle a bez ohledu na opatření 
spolupráce a jednotnosti, kterých se týká 
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kapitola VII tohoto nařízení, a v právních 
a správních mezích vlastního členského 
státu.

Or. en

Odůvodnění

Částečně převzato ze stanoviska výboru ITRE.

Pozměňovací návrh 2548
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. es

Pozměňovací návrh 2549
Timothy Kirkhope
za skupinu ECR

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Členové orgánu dozoru při plnění svých 
povinností u nikoho nevyhledávají ani od 
nikoho nepřijímají žádné pokyny a 
zachovávají si naprostou nezávislost a 
nestrannost.

Or. en
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Pozměňovací návrh 2550
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členové orgánu dozoru se zdrží veškeré 
činnosti, která je neslučitelná s 
povinnostmi jejich funkce, a v průběhu 
svého funkčního období nesmí vykonávat 
žádné jiné neslučitelné zaměstnání, ať už 
placené či neplacené.

3. Členové orgánů dozoru se zdrží veškeré 
činnosti, která je neslučitelná s 
povinnostmi jejich funkce, a v průběhu 
svého funkčního období nesmí vykonávat 
žádné jiné neslučitelné zaměstnání, ať už 
placené či neplacené.

Or. es

Pozměňovací návrh 2551
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Po skončení svého funkčního období 
jsou členové orgánu dozoru povinni jednat 
čestně a uvážlivě, pokud jde o přijímání 
funkcí a výhod.

4. Po skončení svého funkčního období 
jsou členové orgánů dozoru povinni jednat 
čestně a uvážlivě, pokud jde o přijímání 
funkcí a výhod.

Or. es

Pozměňovací návrh 2552
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Každý členský stát zajistí, aby byl orgán 
dozoru vybaven odpovídajícími lidskými, 
technickými a finančními zdroji, prostory a 
infrastrukturou, které bude potřebovat pro 

5. Každý členský stát v souladu s vnitřním 
rozdělením svých pravomocí zajistí, aby 
byly orgány dozoru vybaveny 
odpovídajícími lidskými, technickými a 
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účinné vykonávání svých povinností a 
pravomocí, včetně povinností a pravomocí, 
jež bude plnit v rámci vzájemné pomoci, 
spolupráce a účasti v Evropské radě pro 
ochranu údajů.

finančními zdroji, prostory a 
infrastrukturou, které budou potřebovat pro 
účinné vykonávání svých povinností a 
pravomocí, včetně povinností a pravomocí, 
jež budou plnit v rámci vzájemné pomoci, 
spolupráce a účasti v Evropské radě pro 
ochranu údajů.

Or. es

Pozměňovací návrh 2553
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

5.  Každý členský stát zajistí, aby byl orgán 
dozoru vybaven odpovídajícími lidskými, 
technickými a finančními zdroji, prostory a 
infrastrukturou, které bude potřebovat pro 
účinné vykonávání svých povinností a 
pravomocí, včetně povinností a pravomocí, 
jež bude plnit v rámci vzájemné pomoci, 
spolupráce a účasti v Evropské radě pro 
ochranu údajů. Členské státy zajistí, aby 
orgány dohledu měly k dispozici alespoň 
jednoho člena na každých 200 tisíc 
obyvatel nebo na 100 poslanců, podle 
toho, který počet je nižší. Alespoň jeden z 
pěti jeho členů musí mít vzdělání v právní 
oblasti.

Or. en

Odůvodnění

V současné době se úroveň ochrany údajů v každém členském státě značně liší, a to z důvodu
odlišných vnitrostátních právních předpisů a rovněž kvůli velmi odlišným zdrojům, 
schopnostem a koordinátorům ochrany údajů. Současný návrh používá velmi neurčité pokyny 
dřívější směrnice, které se ukázaly jako neúčinné. Pozměňovací návrh zaručuje minimální
standardy, které by měly vést k rychlejším a vysoce kvalitním postupům.
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Pozměňovací návrh 2554
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. es

Pozměňovací návrh 2555
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Členské státy zajistí, aby orgán dozoru 
podléhal finanční kontrole, přičemž 
nebude nijak ovlivněna jeho nezávislost.
Členské státy zajistí, aby měl orgán dozoru 
samostatný roční rozpočet. Tyto rozpočty 
se zveřejňují.

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

Or. es

Pozměňovací návrh 2556
Csaba Sógor

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Členské státy stanoví, že členové orgánu 
dozoru musí být jmenováni parlamentem, 
nebo – po konzultaci s parlamentem –
vládou daného členského státu, přičemž 
zajišťují, aby se politický vliv vždy omezil 
na minimum; dále je rovněž nutné 
regulovat potřebné kvalifikace, vyloučení 
střetu zájmů a postoje členů.

Or. hu

Odůvodnění

V souladu s bodem odůvodnění 95.

Pozměňovací návrh 2557
Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 2558
Jan Philipp Albrecht

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Členské státy stanoví, že členové orgánu 
dozoru musí být jmenováni parlamentem 
nebo vládou, po konzultaci s parlamentem 
nebo nejvyšším soudním orgánem daného 
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členského státu.

Or. en

Odůvodnění

Přinejmenším v jednom členském státě jsou členové výboru pro ochranu údajů jmenováni 
Nejvyšším soudem.

Pozměňovací návrh 2559
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Členské státy stanoví, že členové orgánu 
nebo orgánů dozoru musí být jmenováni 
parlamenty nebo vládními subjekty 
daného členského státu.

Or. es

Pozměňovací návrh 2560
Louis Michel

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 2561
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio
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Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Povinnosti člena orgánu dozoru končí v 
okamžiku uplynutí jeho funkčního období 
nebo v případě neschopnosti zastávat 
úřad, neslučitelnosti, odstoupení,
propuštění, konečného odsouzení za 
úmyslný trestný čin nebo povinného 
odchodu do důchodu.

Or. es

Pozměňovací návrh 2562
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Člen orgánu dozoru může být odvolán 
nebo jeho jmenování může být ukončeno 
orgánem, který jej jmenoval, pokud
přestane splňovat podmínky požadované 
pro výkon svých povinností nebo se 
dopustil závažného pochybení při plnění 
povinností spojených s jeho funkcí.

Or. es

Pozměňovací návrh 2563
Louis Michel

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud člen orgánu dozoru přestane 
splňovat podmínky požadované pro výkon 
svých povinností nebo se dopustil 

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

coby člena orgánu dozoru .

Or. en

Pozměňovací návrh 2564
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. es

Pozměňovací návrh 2565
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. es

Pozměňovací návrh 2566
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

orgánů dozoru, jakož i pravidla týkající se 
činností nebo zaměstnání neslučitelných s 
povinnostmi úřadu;

Or. es

Pozměňovací návrh 2567
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 1 – písm. d)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. es

Pozměňovací návrh 2568
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) způsobilost členů orgánu dozoru k 
opětovnému jmenování;

e) způsobilost členů orgánů dozoru k 
opětovnému jmenování;

Or. es

Pozměňovací návrh 2569
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 1 – písm. f
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. es

Pozměňovací návrh 2570
Alexander Alvaro

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Existují-li v době vstupu tohoto 
nařízení v platnost příslušné odborné 
orgány dozoru pro osoby, na něž se 
vztahuje služební výsady nebo profesní 
tajemství, mohou tyto orgány zřídit orgán 
dozoru pro zpracování údajů těmi, nad 
nimiž vykonávají odborný dozor.

Or. en

Odůvodnění

Pro osoby, na něž se vztahují služební výsady, profesní tajemství stanovené členským státem, 
zákonem stanovená povinnost mlčenlivosti při výkonu povolání nebo jakákoli obdobná 
povinnost nezveřejňovat osobní údaje, by měla platit jiná pravidla.

Pozměňovací návrh 2571
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Existují-li v době vstupu v platnost 
tohoto nařízení příslušné odborné orgány 
dozoru pro osoby, a na něž se vztahuje 
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služební výsady , profesní tajemství, 
mohou tyto orgány zřídit orgán dozoru 
pro zpracování údajů těmi, nad nimiž 
vykonávají odborný dozor.

Or. en

Pozměňovací návrh 2572
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Článek 49 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 49a
Pravidla a postupy, v souladu s nimiž 
orgány dozoru vykonávají své povinnosti a 
pravomoci ve vztahu k subjektům údajů, 
ke správcům a zpracovatelům, musí být v 
souladu s článkem 6 EÚLP.

Or. en

Odůvodnění

Řada členských států v současné době nemá písemně ani jinak dostatečně zaznamenané 
postupy. Některé členské státy používají postupy, které potenciálně porušují článek 6 EÚLP
(„spravedlivý proces“). To vytváří právní nejistotu a umožňuje svévolná rozhodnutí, která by 
mohla poškodit subjekty údajů, správce a zpracovatele. Především nezávislé subjekty, které 
nenesou politickou odpovědnost, podléhají přísným procesním pravidlům.

Pozměňovací návrh 2573
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Seán Kelly, Renate Sommer, Véronique Mathieu 
Houillon, Lara Comi

Návrh nařízení
Článek 49 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 49a
Odborný dozor osob vázaných profesním 
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tajemstvím
Pokud v době, kdy toto nařízení vstoupí v 
platnost, existují subjekty, které nesou 
odpovědnost za odborný dozor nad 
osobami, na něž se vztahuje povinnost 
zachovávat profesní tajemství, mohou 
zřídit orgán dozoru.

Or. de

Pozměňovací návrh 2574
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Návrh nařízení
Článek 50

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. es

Pozměňovací návrh 2575
Frank Engel

Návrh nařízení
Článek 50

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Členové orgánu dozoru a jeho pracovníci 
jsou během svého funkčního období i po 
jeho skončení vázáni povinností 
zachovávat profesní tajemství, pokud jde o 
veškeré důvěrné informace v souladu s
vnitrostátními právními předpisy a
zvyklostmi, o nichž se dozví během výkonu 
svých služebních povinností.
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Or. en

Pozměňovací návrh 2576
Timothy Kirkhope
za skupinu ECR

Návrh nařízení
Článek 50

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Členové orgánu dozoru a jeho pracovníci 
jsou během svého funkčního období i po 
jeho skončení vázáni profesním 
tajemstvím, pokud jde o veškeré důvěrné 
informace, o nichž se dozví během výkonu 
svých služebních povinností, a své 
povinnosti plní nezávisle a transparentně, 
jak je uvedeno v nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 2577
Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Čl. 50 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Osoby, které orgánu dozoru oznámí 
jakékoli skutečnosti související se 
zpracováním osobních údajů, jsou 
zproštěny svých povinností v oblasti 
profesního tajemství; ve všech soudních 
řízeních mají imunitu.  

Or. fr

Odůvodnění

Požadavky na profesní tajemství nesmějí jednotlivcům bránit v tom, aby upozorňovaly orgány 
dozoru na provinění v oblasti ochrany údajů a požívali imunitu ve všech soudních řízeních.
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Pozměňovací návrh 2578
Axel Voss

Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý orgán dozoru vykonává 
pravomoci, které mu byly svěřeny v 
souladu s tímto nařízením, na území svého 
vlastního členského státu.

1. Každý orgán dozoru vykonává 
pravomoci, které mu byly svěřeny v 
souladu s tímto nařízením, na území svého 
vlastního členského státu. Zpracování 
údajů ze strany orgánu veřejné moci je 
sledováno pouze orgánem dozoru daného 
členského státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 2579
Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 2580
Frank Engel

Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Dochází-li ke zpracování osobních údajů 
v rámci činností některé provozovny,
správce nebo zpracovatele v Unii a správce 
nebo zpracovatel jmenuje hlavní sídlo v 
souladu s článkem 22a, k dohledu nad 
veškerým zpracováními prováděnými 
daným správcem či zpracovatelem je ve 
všech členských státech pouze příslušný 
orgán dozoru správcovy nebo 
zpracovatelovy hlavní provozovny, aniž by 
tím byla dotčena ustanovení kapitoly VII 
tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 2581
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Použije-li se nařízení na základě čl. 3 
odst. 1, je příslušným orgánem dozoru 
orgán dozoru členského státu nebo území, 
kde se nachází hlavní provozovna správce 
nebo zpracovatele, na nějž se vztahuje toto 
nařízení. Spory by měly být rozhodovány 
v souladu s mechanismem jednotnosti 
stanoveným v článku 58, a to aniž by tím 
byla dotčena ostatní ustanovení kapitoly 
VII tohoto nařízení.

Or. en
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Pozměňovací návrh 2582
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Dochází-ke zpracování osobních údajů v 
rámci činností některé provozovny správce 
nebo zpracovatele v Unii a správce nebo 
zpracovatel sídlí ve více členských státech, 
k dohledu nad zpracováními prováděnými 
daným správcem či zpracovatelem je ve 
všech členských státech příslušný orgán 
dozoru správcovy nebo zpracovatelovy 
hlavní provozovny, s výjimkou rozhodnutí 
přijatých na základě stížností uvedených v
článku 73, kdy jsou činnosti příslušných 
orgánů dozoru koordinovány, aniž by tím 
byla dotčena ustanovení kapitoly VII 
tohoto nařízení.

Or. es

Pozměňovací návrh 2583
Axel Voss

Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Pokud se nařízení použije na základě čl. 
3 odst. 1, je příslušným orgánem dozoru 
orgán dozoru členského státu nebo území, 
kde se nachází hlavní provozovna správce 
nebo zpracovatele, na nějž se vztahuje toto 
nařízení. Spory by měly být rozhodovány 
v souladu s mechanismem jednotnosti 
stanoveným v článku 58, a to aniž by tím 
byla dotčena ostatní ustanovení kapitoly 
VII tohoto nařízení. Toto ustanovení platí 
rovněž pro právní subjekty skupiny 
podniků, nachází-li se tyto podniky ve více 
než jednom členském státě.
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Or. en

Odůvodnění

Částečně převzato ze stanoviska výboru ITRE.

Pozměňovací návrh 2584
Carmen Romero López

Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Dochází-ke zpracování osobních údajů v 
rámci činností některé provozovny správce 
nebo zpracovatele v Unii a správce nebo 
zpracovatel sídlí ve více členských státech, 
k dohledu nad zpracováními prováděnými 
daným správcem či zpracovatelem je ve 
všech členských státech příslušný orgán 
dozoru správcovy nebo zpracovatelovy 
hlavní provozovny, s výjimkou rozhodnutí 
přijatých na základě stížností uvedených v
článku 73, kdy jsou činnosti příslušných 
orgánů dozoru koordinovány, aniž by tím 
byla dotčena ustanovení kapitoly VII 
tohoto nařízení.

Or. es

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh předkládá mechanismus rozhodování, jejž mohou využít orgány 
dozoru ve všech záležitostech týkajících se stížností občanů. Činnost může dle potřeby
koordinovat hlavní orgán a případné nejasnosti by řešila Evropská rada pro ochranu údajů. 
Tím bude umožněno praktické využití systému v případech, které se týkají stížnosti od 
subjektu.

Pozměňovací návrh 2585
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 2586
Timothy Kirkhope
za skupinu ECR

Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Dochází-li ke zpracování osobních údajů 
v rámci činností některé provozovny 
správce nebo zpracovatele v Unii a správce 
nebo zpracovatel sídlí ve více členských 
státech, orgán dozoru po konzultaci s 
Evropskou radou pro ochranu údajů 
rozhodne, který orgán bude dohlížet na 
zpracování prováděné správci údajů a 
zpracovateli údajů ve všech členských 
státech, aniž by tím byla dotčena 
ustanovení kapitoly VII tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 2587
Monika Hohlmeier
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Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tento článek se použije, pouze pokud 
zpracování osobních údajů probíhá v 
členských státech uceleným způsobem.

Or. de

Odůvodnění

Koncentraci pravomocí podle článku 51 je třeba upřesnit tak, aby bylo jasné, že se týká pouze 
případů, kdy jsou údaje zpracovávány uceleným způsobem.

Pozměňovací návrh 2588
Frank Engel

Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V situacích uvedených v čl. 3 odst. 2 a 
pokud správce určil zástupce v Unii podle 
článku 25, je orgán dozoru provozovny 
zástupce ve všech členských státech 
příslušný pouze pro dohled nad veškerým 
zpracováním, které provádí tento správce 
nebo jež probíhá jeho jménem.

Or. en

Pozměňovací návrh 2589
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pokud se nařízení použije na základě 
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čl. 3 odst. 2, je příslušným orgánem 
dozoru orgán dozoru členského státu nebo 
území, kde správce určil zástupce v Unii 
podle článku 25.

Or. en

Pozměňovací návrh 2590
Axel Voss

Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pokud se nařízení použije na základě 
čl. 3 odst. 2, je příslušným orgánem 
dozoru orgán dozoru členského státu nebo 
území, kde správce určil zástupce v Unii 
podle článku 25.

Or. en

Odůvodnění

Na základě stanoviska výboru ITRE.

Pozměňovací návrh 2591
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Pokud se nařízení použije na několik 
správců nebo zpracovatelů v rámci jedné 
skupiny podniků na základě čl. 3 odst. 1 a 
2, je příslušným orgánem pouze jeden 
orgán dozoru a tento orgán bude stanoven 
v souladu s čl. 51 odst. 2.

Or. en



AM\929519CS.doc 129/141 PE506.169v02-00

CS

Pozměňovací návrh 2592
Axel Voss

Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Pokud se nařízení použije na několik 
správců nebo zpracovatelů v rámci jedné 
skupiny podniků na základě čl. 3 odst. 1 a 
2, je příslušným orgánem pouze jeden 
orgán dozoru a tento orgán bude stanoven 
v souladu s čl. 51 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Na základě stanoviska výboru ITRE.

Pozměňovací návrh 2593
Kinga Gál

Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Orgán dozoru není příslušný k dohledu 
nad zpracováními, která provádějí soudy 
jednající v rámci svých soudních 
pravomocí.

vypouští se

Or. hu

Pozměňovací návrh 2594
Monika Hohlmeier

Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Orgán dozoru není příslušný k dohledu 
nad zpracováními, která provádějí soudy 
jednající v rámci svých soudních 
pravomocí.

3. Orgán dozoru není příslušný k dohledu 
nad činnostmi soudů v rámci nezávislého 
výkonu jejich funkce. Totéž platí 
v případě, že bylo soudně nezávislé
zpracování nařízeno, schváleno nebo 
povoleno.

Or. de

Odůvodnění

Výjimka stanovená v čl. 51 odst. 3 návrhu nařízení by měla zohlednit nezávislost soudů. 
Proto se musí použít ve všech případech, kdy soudy pracují zcela nezávisle. Platí to nejen pro 
základní oblasti soudní činnosti, ale rovněž v oblastech, v nichž jsou soudům svěřeny funkce s
důrazem na jejich nezávislou činnost.

Pozměňovací návrh 2595
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Orgán dozoru není příslušný k dohledu 
nad zpracováními, která provádějí soudy 
jednající v rámci svých soudních 
pravomocí.

3. Orgán dozoru může být příslušný k 
dohledu nad zpracováními, která provádějí 
soudy jednající v rámci svých soudních 
pravomocí.

Or. en

Odůvodnění

Podle Úmluvy 108 a jejího dodatkového protokolu, který se týká požadavku nezávislého 
dozoru, mohou být orgány dozoru příslušné k dohledu nad zpracováními, která provádějí 
soudy. Mimo to by zákaz tohoto dohledu protiřečil tradici několika členských států, kde 
soudní činnost s určitými úpravami podléhá nezávislému dohledu.

Pozměňovací návrh 2596
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Seán Kelly, Renate Sommer, Véronique Mathieu 
Houillon, Lara Comi
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Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Orgán dozoru není příslušný k dohledu 
nad zpracováními, která provádějí soudy 
jednající v rámci svých soudních 
pravomocí.

3. Orgán dozoru není příslušný k dohledu 
nad zpracováními, která provádějí soudy 
jednající v rámci svých soudních 
pravomocí ani nad zpracováními, která 
provádí správci vázaní povinností 
zachovávat profesní tajemství.

Or. en

Pozměňovací návrh 2597
Alexandra Thein

Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Orgán dozoru není příslušný k dohledu 
nad zpracováními, která provádějí soudy 
jednající v rámci svých soudních 
pravomocí.

3. Orgán dozoru není příslušný k dohledu 
nad zpracováními, která provádějí soudy 
jednající v rámci svých soudních 
pravomocí a notáři působící v rámci svých 
úředních povinností.

Or. en

Odůvodnění

Jak je uvedeno v bodu odůvodnění 99 výše, nezávislost soudce se vztahuje rovněž na oblast 
preventivní spravedlnosti. Většina členských států přenesla část pravomocí preventivní
spravedlnosti ze soudců na notáře, kteří jsou nezávislými držiteli veřejné moci. V důsledku 
toho je nutné zpracování osobních údajů notáři v rámci jejich povinností coby držitelů veřejné 
moci rovněž vyjmout z pravomocí orgánů dozoru, aby byla zajištěna jejich nezávislost.

Pozměňovací návrh 2598
Sarah Ludford

Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 3



PE506.169v02-00 132/141 AM\929519CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Orgán dozoru není příslušný k dohledu 
nad zpracováními, která provádějí soudy 
jednající v rámci svých soudních 
pravomocí.

3. Orgán dozoru není příslušný k dohledu 
nad zpracováními:

(a) které provádí soudce, nebo
(b) které provádí osoba jednající na 
základě pokynů soudce nebo jeho 
jménem, nebo
(c) za účelem výkonu soudních funkcí, 
jako je funkce jmenování, kontroly, 
správy nebo vedení soudců.

Or. en

Pozměňovací návrh 2599
Frank Engel

Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Každý orgán dozoru s výhradou 
odstavce 5 přijímá a příslušnému orgánu 
předává v souladu s odstavcem 2 veškeré 
žádosti zaslané subjektem údajů, který je 
usazen v tomto členském státě a jehož 
údaje jsou nebo pravděpodobně budou 
zpracovávány správcem nebo 
zpracovatelem se sídlem v jiném členském 
státě. Příslušný orgán dozoru informuje 
orgán dozoru subjektu údajů v souladu s 
článkem 55 a spolupracuje s ním.

Or. en

Pozměňovací návrh 2600
Timothy Kirkhope
za skupinu ECR
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Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) sleduje a zajišťuje uplatňování tohoto 
nařízení;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 2601
Axel Voss

Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 1 – písm. b)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zabývá se stížnostmi, které mu předloží 
subjekt údajů nebo sdružení, jež tento 
subjekt zastupuje, v souladu s článkem 73, 
v odpovídající míře dané záležitosti 
prošetřuje a v rozumné lhůtě informuje 
daný subjekt údajů či dané sdružení o 
vývoji a výsledku jejich stížností, a to 
zejména v případech, kdy je zapotřebí další 
šetření nebo koordinace s jiným orgánem 
dozoru;

b) zabývá se stížnostmi, které mu předloží 
subjekt údajů, v odpovídající míře dané 
záležitosti prošetřuje a v rozumné lhůtě 
informuje daný subjekt údajů či dané 
sdružení o vývoji a výsledku jejich 
stížností, a to zejména v případech, kdy je 
zapotřebí další šetření nebo koordinace s 
jiným orgánem dozoru;

Or. en

Odůvodnění

Ochrana údajů je osobní základním právem a to nelze převést.

Pozměňovací návrh 2602
Judith Sargentini

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

nebo na základě stížnosti, získané 
konkrétní a zaznamenané informace 
poukazující na případ nezákonného 
zpracování nebo na základě žádosti jiného 
orgánu dozoru, a o výsledku šetření v 
rozumné lhůtě informuje dotčené subjekty 
údajů, pokud tomuto orgánu dozoru 
adresují stížnost;

Or. en

Odůvodnění

Výslovně pověřuje orgány dozoru k tomu, aby vedly vyšetřování na základě zpráv od
informátorů (spíše než na základě stížností od subjektů údajů).

Pozměňovací návrh 2603
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. es

Pozměňovací návrh 2604
Carmen Romero López

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) provádí šetření, a to z vlastní iniciativy 
nebo na základě stížnosti nebo na základě 

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

informace o nezákonném zpracovávání
osobních údajů nebo na základě žádosti 
jiného orgánu dozoru, a o výsledku šetření 
v rozumné lhůtě informuje dotčené 
subjekty údajů, pokud tomuto orgánu 
dozoru adresují stížnost;

Or. es

Odůvodnění

K povinnostem orgánu dozoru konkrétně patří šetření na základě stížností zaslaných 
informátory a rovněž samotnými subjekty údajů.

Pozměňovací návrh 2605
Timothy Kirkhope
za skupinu ECR

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) je konzultován orgány či subjekty 
členských států o právních a správních 
opatřeních, jež se týkají ochrany práv a 
svobod fyzických osob v souvislosti se 
zpracováváním osobních údajů;

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 2606
Louis Michel

Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) rozhodnout, ve kterých případech je 
třeba provést posouzení dopadu na 
soukromí uvedené v článku 33, především 
pokud probíhají konzultace s institucemi a 
orgány členských států ohledně 
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legislativních a administrativních opatření 
týkajících se ochrany práv a svobod 
jednotlivce s ohledem na zpracování 
osobních údajů,

Or. en

Pozměňovací návrh 2607
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) vede veřejný rejstřík všech předchozích 
oznámení, která správci či zpracovatelé 
obdrželi k zamýšleným zpracováním v 
souladu s čl. 6 odst. 1c.

Or. en

Pozměňovací návrh 2608
Sarah Ludford

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ja) pro správce a zpracovatele 
mikropodniků a malých a středních 
podniků vytvoří vyčerpávající seznam 
jejich povinností v souladu s tímto 
nařízením.

Or. en

Odůvodnění

Malé a střední podniky nemají prostředky k tomu, aby se seznámily se všemi důležitými 
ustanoveními nových právních předpisů. Orgány pro ochranu údajů by měly předcházet 
neúmyslnému nedodržování právních předpisů tím, že jim poskytnou tyto seznamy.
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Pozměňovací návrh 2609
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ja) koordinuje politiky pro vydávání 
osvědčení na území, za něž nese 
odpovědnost v souladu s ustanoveními 
článku 39.

Or. es

Pozměňovací návrh 2610
Alexander Alvaro

Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Každý orgán dozoru zvyšuje povědomí 
veřejnosti o rizicích, pravidlech, zárukách a 
právech v souvislosti se zpracováváním 
osobních údajů. Zvláštní pozornost se 
přitom věnuje akcím, které jsou určeny 
speciálně pro děti.

2. Každý orgán dozoru zvyšuje povědomí 
veřejnosti o rizicích, pravidlech, zárukách a 
právech v souvislosti se zpracováváním 
osobních údajů a o vhodných opatřeních 
v oblasti osobní ochrany. Zvláštní 
pozornost se přitom věnuje akcím, které 
jsou určeny speciálně pro děti.

Or. en

Odůvodnění

Tento text je vhodné do článku doplnit, jelikož bezpečnost údajů je nezbytnou součástí
ochrany údajů.

Pozměňovací návrh 2611
Jan Philipp Albrecht

Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Každý orgán dozoru zvyšuje povědomí 
veřejnosti o rizicích, pravidlech, zárukách a 
právech v souvislosti se zpracováváním 
osobních údajů. Zvláštní pozornost se 
přitom věnuje akcím, které jsou určeny 
speciálně pro děti.

2. Každý orgán dozoru zvyšuje povědomí 
veřejnosti o rizicích, pravidlech, zárukách a 
právech v souvislosti se zpracováváním 
osobních údajů a o vhodných prostředcích 
ochrany své osoby. Zvláštní pozornost se 
přitom věnuje akcím, které jsou určeny 
speciálně pro děti.

Or. en

Odůvodnění

Návrh usnesení konference německých orgánů pro ochranu údajů z roku 2012.

Pozměňovací návrh 2612
Axel Voss

Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Každý orgán dozoru společně s 
Evropskou radou pro ochranu údajů 
zvyšuje povědomí správců a zpracovatelů 
o rizicích, pravidlech, zárukách a právech 
v souvislosti se zpracováváním osobních 
údajů. K tomu patří rejstřík sankcí a 
narušení. Rejstřík by měl obsahovat co 
nejpodrobnější záznamy o veškerých 
varováních a sankcích a o způsobech, 
jímž bylo narušení vyřešeno.

Or. en

Odůvodnění

Tím bude zajištěno povědomí správců a zpracovatelů a jednotné uplatňování v EU.

Pozměňovací návrh 2613
Jan Mulder
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Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Orgán dozoru nezpřístupní informace, 
které mu byly poskytnuty, pokud by to 
mělo nepříznivý dopad na práva a svobody 
ostatních, včetně správce nebo 
zpracovatele. Platí to především pro:
a) informace o hospodářských zájmech a 
o obchodních tajemstvích správce nebo 
zpracovatele,
b) bezpečnostní opatření přijatá v souladu
s článkem 30, a
c) informace, které Unie nebo členský stát
označily za důvěrné.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrh je zajistit, aby si informace zpřístupněné orgánu dozoru 
uchovaly důvěrnou povahu.

Pozměňovací návrh 2614
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Je-li o to požádán, orgán dozoru 
poskytuje subjektu údajů poradenství při 
výkonu práv podle tohoto nařízení, a je-li 
záhodno, spolupracuje za tímto účelem s 
orgány dozoru v jiných členských státech.

3. Je-li o to požádán, příslušný orgán 
dozoru poskytuje subjektu údajů 
poradenství při výkonu práv podle tohoto 
nařízení, a je-li záhodno, spolupracuje za 
tímto účelem s orgány dozoru v jiných 
členských státech.

Or. en
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Pozměňovací návrh 2615
Axel Voss

Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Je-li o to požádán, orgán dozoru 
poskytuje subjektu údajů poradenství při 
výkonu práv podle tohoto nařízení, a je-li 
záhodno, spolupracuje za tímto účelem s 
orgány dozoru v jiných členských státech.

3. Je-li o to požádán, příslušný orgán 
dozoru poskytuje subjektu údajů 
poradenství při výkonu práv podle tohoto 
nařízení, a je-li záhodno, spolupracuje za 
tímto účelem s orgány dozoru v jiných 
členských státech.

Or. en

Odůvodnění

Na základě stanoviska výboru ITRE.

Pozměňovací návrh 2616
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Jestliže jsou žádosti zjevně nepřiměřené, 
zvláště z toho důvodu, že se jejich obsah 
opakuje, orgán dozoru může jejich vyřízení 
zpoplatnit nebo ve věci vznesené 
subjektem údajů nejednat. Orgán dozoru 
nese důkazní břemeno, pokud jde o 
prokázání zjevné nepřiměřenosti těchto 
žádostí.

6. Jestliže jsou žádosti zjevně nepřiměřené, 
zvláště z toho důvodu, že se jejich obsah 
opakuje, orgán dozoru může žádost
vznesenou subjektem údajů zpoplatnit.
Výše tohoto poplatku nepřesáhne náklady 
na přijetí požadovaných opatření. Orgán 
dozoru nese důkazní břemeno, pokud jde o 
prokázání zjevné nepřiměřenosti těchto 
žádostí.

Or. en

Pozměňovací návrh 2617
Timothy Kirkhope
za skupinu ECR
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Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Jestliže jsou žádosti zjevně nepřiměřené, 
zvláště z toho důvodu, že se jejich obsah 
opakuje, orgán dozoru může jejich vyřízení 
zpoplatnit nebo ve věci vznesené 
subjektem údajů nejednat. Orgán dozoru 
nese důkazní břemeno, pokud jde o 
prokázání zjevné nepřiměřenosti těchto 
žádostí.

6. Jestliže jsou žádosti zjevně nepřiměřené, 
zvláště z toho důvodu, že se jejich obsah 
opakuje, orgán dozoru může jejich vyřízení 
zpoplatnit nebo ve věci vznesené 
subjektem údajů nejednat. Orgán dozoru 
na požádání prokáže zjevnou 
nepřiměřenost těchto žádostí.
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