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Pozměňovací návrh 2618
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý orgán dozoru má pravomoc: 1. Příslušný orgán dozoru má pravomoc:

Or. en

Pozměňovací návrh 2619
Axel Voss

Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý orgán dozoru má pravomoc: 1. Podle článku 51 má příslušný orgán 
dozoru pravomoc:

Or. en

Pozměňovací návrh 2620
Louis Michel

Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) oznamovat správci nebo zpracovateli 
případy údajného porušení ustanovení o 
zpracovávání osobních údajů a v 
příslušných případech jim nařizovat, aby 
taková porušení konkrétním způsobem 
napravili v zájmu zlepšení ochrany 
subjektů údajů;

a) oznamovat správci nebo zpracovateli 
případy údajného porušení ustanovení o 
zpracovávání osobních údajů a v 
příslušných případech jim nařizovat, aby 
taková porušení konkrétním způsobem 
napravili v zájmu zlepšení ochrany 
subjektů údajů, nebo případně vyžadovat 
po správci, aby oznamoval případy
narušení bezpečnosti osobních údajů 
subjektu údajů;
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Or. en

Pozměňovací návrh 2621
Axel Voss

Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zajišťovat dodržování předchozích 
povolení a předchozích konzultací 
uvedených v článku 34;

d) zajišťovat dodržování předchozích 
konzultací uvedených v článku 34;

Or. en

Odůvodnění

Převzato ze stanoviska ITRE.

Pozměňovací návrh 2622
Alexander Alvaro

Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 1 – písm. i a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) vydávat správcům nebo zpracovatelům 
odvědčení dle článku 39;

Or. en

Pozměňovací návrh 2623
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 1 – písm. i a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) vydávat správcům nebo zpracovatelům 
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odvědčení dle článku 39;

Or. en

Pozměňovací návrh 2624
Axel Voss

Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 1 – písm. j a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ja) informovat správce a/nebo 
zpracovatele o dostupných soudních 
opravných prostředcích proti jeho
rozhodnutí.

Or. en

Odůvodnění

Převzato ze stanoviska ITRE.

Pozměňovací návrh 2625
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 1 – písm. j a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ja) provádět audity nebo vypracovávat 
auditní plány zaměřené na ochranu 
osobních údajů

Or. es

Pozměňovací návrh 2626
Alexander Alvaro

Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každý orgán dozoru má vyšetřovací 
pravomoci, jež ho opravňují k tomu, aby 
od správce nebo zpracovatele získal:

Každý orgán dozoru má vyšetřovací 
pravomoci, jež ho opravňují k tomu, aby 
od správce nebo zpracovatele bez 
předchozího upozornění získal:

Or. en

Odůvodnění

Pravomoc prošetřit údaje správců a zpracovatelů bez předchozího upozornění by měla posílit 
roli orgánu dozoru.

Pozměňovací návrh 2627
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každý orgán dozoru má vyšetřovací 
pravomoci, jež ho opravňují k tomu, aby 
od správce nebo zpracovatele získal:

Příslušný orgán dozoru má vyšetřovací 
pravomoci, jež ho opravňují k tomu, aby 
od správce nebo zpracovatele získal:

Or. en

Pozměňovací návrh 2628
Axel Voss

Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každý orgán dozoru má vyšetřovací 
pravomoci, jež ho opravňují k tomu, aby 
od správce nebo zpracovatele získal:

Podle článku 51 má příslušný orgán 
dozoru vyšetřovací pravomoci, jež ho 
opravňují k tomu, aby od správce nebo 
zpracovatele získal:

Or. en
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Pozměňovací návrh 2629
Sophia in 't Veld

Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 2 – pododstavec 1 –písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) přístup ke všem osobním údajům a ke 
všem informacím, které potřebuje k 
výkonu svých povinností;

a) přístup ke všem osobním údajům a ke 
všem dokumentům a informacím, které 
potřebuje k výkonu svých povinností;

Or. en

Pozměňovací návrh 2630
Jan Philipp Albrecht

Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) přístup do jejich veškerých prostorů, 
včetně veškerého zařízení a prostředků pro 
zpracovávání údajů, existují-li dostatečné 
důvody k předpokladu, že v těchto 
prostorech dochází k činnosti, jež je v 
rozporu s tímto nařízením.

b) přístup do jejich veškerých prostorů, 
včetně veškerého zařízení a prostředků pro 
zpracovávání údajů.

Or. en

Odůvodnění

Bez vypuštění tohoto textu by se správci údajů mohli vyhnout provedení kontroly na místě, 
pokud by zpochybnili existenci „dostatečných důvodů". V takových případech by mohly 
kontroly probíhat pouze po rozhodnutí soudu a do té doby by mohlo dojít ke zničení důkazů.

Pozměňovací návrh 2631
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) přístup do jejich veškerých prostorů, 
včetně veškerého zařízení a prostředků pro 
zpracovávání údajů, existují-li dostatečné 
důvody k předpokladu, že v těchto 
prostorech dochází k činnosti, jež je v 
rozporu s tímto nařízením.

b) přístup do jejich veškerých prostorů, 
včetně veškerého zařízení a prostředků pro 
zpracovávání údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 2632
Kinga Gál

Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Každý orgán dozoru má pravomoc 
upozorňovat na porušení tohoto nařízení 
soudní orgány a účastnit se soudního 
řízení, zejména podle čl. 74 odst. 4 a čl. 75 
odst. 2.

3. Každý orgán dozoru má pravomoc 
upozorňovat na porušení tohoto nařízení 
soudní orgány a účastnit se soudního 
řízení, zejména podle čl. 75 odst. 2.

Or. hu

Pozměňovací návrh 2633
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Každý orgán dozoru má pravomoc 
upozorňovat na porušení tohoto nařízení 
soudní orgány a účastnit se soudního 
řízení, zejména podle čl. 74 odst. 4 a čl. 75 
odst. 2.

3. Příslušný orgán dozoru má pravomoc 
upozorňovat na porušení tohoto nařízení 
soudní orgány a účastnit se soudního 
řízení, zejména podle čl. 74 odst. 4 a čl. 75 
odst. 2.

Or. en
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Pozměňovací návrh 2634
Axel Voss

Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Každý orgán dozoru má pravomoc 
upozorňovat na porušení tohoto nařízení 
soudní orgány a účastnit se soudního 
řízení, zejména podle čl. 74 odst. 4 a čl. 75 
odst. 2.

3. Podle článku 51 má příslušný orgán 
dozoru pravomoc upozorňovat na porušení 
tohoto nařízení soudní orgány a účastnit se 
soudního řízení, zejména podle čl. 74 odst. 
4 a čl. 75 odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 2635
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Každý orgán dozoru má pravomoc 
postihovat správní přestupky, zejména 
správní přestupky uvedené v čl. 79 odst. 4, 
5 a 6.

4. Příslušný orgán dozoru má pravomoc 
postihovat správní přestupky, zejména 
správní přestupky uvedené v čl. 79 odst. 4, 
5 a 6.

Or. en

Pozměňovací návrh 2636
Axel Voss

Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Každý orgán dozoru má pravomoc 
postihovat správní přestupky, zejména 
správní přestupky uvedené v čl. 79 odst. 4, 

4. Podle článku 51 má příslušný orgán 
dozoru pravomoc postihovat správní 
přestupky, zejména správní přestupky 
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5 a 6. uvedené v čl. 79 odst. 4, 5 a 6.

Or. en

Pozměňovací návrh 2637
Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Orgán dozoru zaplatí informátorovi, 
který mu poskytne informaci o případu 
údajného protiprávního zpracování, 
odměnu ve výši dvaceti procent z pokuty 
uložené podle odstavce 4 na základě 
šetření obdržených informací. Postupy 
vyplácení musí chránit totožnost 
informátora a umožňovat platby 
anonymním informátorům.

Or. en

Pozměňovací návrh 2638
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Návrh nařízení
Článek 54

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každý orgán dozoru musí každý rok 
vypracovat zprávu o své činnosti. Zpráva 
se předkládá vnitrostátnímu parlamentu a 
poskytuje se k dispozici veřejnosti, Komisi 
a Evropské radě pro ochranu údajů.

Každý orgán dozoru musí každý rok 
vypracovat zprávu o své činnosti. Zpráva 
se předkládá příslušnému parlamentu 
a/nebo jiným orgánům uvedeným v 
příslušných vnitrostátních právních 
předpisech a poskytuje se k dispozici 
veřejnosti, Komisi a Evropské radě pro 
ochranu údajů.

Or. es
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Pozměňovací návrh 2639
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
 Článek 54

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každý orgán dozoru musí každý rok
vypracovat zprávu o své činnosti. Zpráva 
se předkládá vnitrostátnímu parlamentu a 
poskytuje se k dispozici veřejnosti, Komisi 
a Evropské radě pro ochranu údajů.

Každý orgán dozoru musí alespoň jednou 
za dva roky vypracovat zprávu o své 
činnosti. Zpráva se předkládá 
vnitrostátnímu parlamentu a poskytuje se k 
dispozici veřejnosti, Komisi a Evropské 
radě pro ochranu údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 2640
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
 Článek 54 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 54a
Vedoucí orgán

1. Dochází-li ke zpracování osobních 
údajů v rámci činnosti některé provozovny 
správce nebo zpracovatele v Unii a 
správce nebo zpracovatel sídlí ve více 
členských státech nebo jsou zpracovávány 
osobní údaje obyvatel několika členských 
států, je orgán dozoru hlavní provozovny 
správce nebo zpracovatele jediným
kontaktním místem pro správce nebo 
zpracovatele.
2. Vedoucí orgán zajistí koordinaci s 
orgány zapojenými do každé etapy dozoru 
nad správcem nebo zpracovatelem ve 
smyslu odstavce 1. Za tímto účelem musí 
především předložit veškeré podstatné 
informace a konzultovat ostatní orgány 
předtím, než přijme opatření, které mají 
vyvolat právní účinky vůči správci nebo 
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zpracovateli ve smyslu odstavce 1.
3. Pokud správce není usazen v Unii a 
zpracováním spadajícím do působnosti 
tohoto nařízení jsou dotčeni občané v 
různých členských státech, určí orgány 
dozoru příslušných členských států orgán 
dozoru, který bude působit jako jediné 
kontaktní místo pro správce nebo 
zpracovatele.

Or. en

Pozměňovací návrh 2641
Axel Voss

Návrh nařízení
 Článek 54 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 54a
Vedoucí orgán a jednotnost

1. Pokud si subjekt údajů stěžuje na 
porušení svých práv podle tohoto nařízení 
v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů nebo pokud musí být zajištěno 
jednotné uplatňování tohoto nařízení dle 
článku 46, použije se následující postup:
a) v případě, že je subjekt údajů zapojen:
příslušný orgán dozoru subjektu údajů je 
vedoucím orgánem;
b) v případě, že není subjekt údajů
zapojen: pokud zpracování osobních 
údajů probíhá v rámci činnosti 
provozovny správce nebo zpracovatele v 
Unii a správce nebo zpracovatel má sídlo 
ve více než jednom členském státě nebo 
pokud jsou zpracovávány osobní údaje 
vztahující se k osobám s bydlištěm v 
několika členských státech, je orgán 
dozoru členského státu, ve kterém má 
správce nebo zpracovatel své hlavní sídlo, 
jediným kontaktním místem pro správce 
nebo zpracovatele a vedoucím orgánem.
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2. Vedoucí orgán zajišťuje koordinaci s 
ostatními orgány dozoru zapojenými do 
každé fáze provádění dozoru. Za tímto 
účelem předá před přijetím jakýchkoli 
opatření s právními důsledky všechny 
příslušné informace a konzultuje s 
ostatními zúčastněnými orgány dozoru.
Vedoucí orgán věnuje plnou pozornost 
stanoviskům zúčastněných orgánů
dozoru. Vedoucí orgán musí také do všech 
fází provádění dozoru zapojovat Komisi.
Pokud zúčastněný orgán dozoru vedený 
vedoucím orgánem nalezne společně s 
Komisí do čtyř týdnů společné řešení, 
bude toto řešení přijato, aniž by musela
záležitost posoudit Evropská rada pro 
ochranu údajů. Subjekt údajů, správce 
nebo zpracovatel mají k dispozici všechny 
právní opravné prostředky uvedené v 
tomto nařízení a všechny ostatní opravné 
prostředky s obecnou působností.
Pokud zúčastněný orgán dozoru vedený 
vedoucím orgánem nenalezne společně s 
Komisí do čtyř týdnů společné řešení, 
předloží se záležitost Evropské radě pro 
ochranu údajů. Za tímto účelem přijme 
vedoucí orgán nezbytná opatření v 
souladu s tímto nařízením.
3. Pokud Evropská rada pro ochranu 
údajů společně s Komisí nalezne do osmi 
týdnů společné řešení, toto řešení bude 
přijato. Subjekt údajů, správce nebo 
zpracovatel mají k dispozici všechny 
právní opravné prostředky uvedené v 
tomto nařízení a všechny ostatní opravné 
prostředky s obecnou působností.
Pokud Evropská rada pro ochranu údajů 
společně s Komisí nenalezne do osmi 
týdnů společné řešení, je Komise 
oprávněna a povinna navrhnout během 
dalších čtyř týdnů řešení v rámci aktu v 
přenesené pravomoci, přičemž vezme v 
úvahu stanovisko Evropské rady pro 
ochranu údajů. Pokud tak neučiní, mají 
všechny zúčastněné strany včetně 
zákonodárce k dispozici všechny právní 
opravné prostředky uvedené v tomto
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nařízení a všechny ostatní opravné 
prostředky s obecnou působností; týká se 
to zejména subjektu údajů, správce a 
zpracovatele údajů.
4. Pokud Evropský parlament nebo Rada 
vznese námitku proti podstatě aktu v 
přenesené pravomoci a použije postup
stanovený za tímto účelem, musí Komise 
zahájit legislativní iniciativu v souladu s 
postupem určeným pro tento účel. 
Všechny zúčastněné strany mají k 
dispozici všechny právní opravné 
prostředky, uvedené v tomto nařízení a 
všechny ostatní opravné prostředky s 
obecnou působností; týká se to zejména 
subjektu údajů, správce a zpracovatele 
údajů.

Or. de

Pozměňovací návrh 2642
Carmen Romero López

Návrh nařízení
 Článek 54 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 54a
Vedoucí orgán

1. V případě stížností, šetření nebo jiných 
činností dozoru týkajících se zpracování 
osobních údajů v rámci činnosti správce
nebo zpracovatele se sídlem ve více než 
jednom členském státě nebo pokud se 
zpracování údajů týká osob ve více než 
jednom členském státě, musí příslušný 
orgán dozoru informovat všechny ostatní 
příslušné orgány dozoru před zahájením 
jakékoliv postupu. Každý z těchto orgánů 
dozoru může požádat o další informace, 
dále o spolupráci s orgánem podávajícím 
informace dle článků 55 a 56 nebo o 
koordinovanou akci se všemi příslušnými 
orgány dozoru v souladu s podmínkami 
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stanovenými v odstavci 3.
2. Příslušný orgán dozoru poskytne 
ostatním příslušným orgánům návrh 
opatření nebo jakoukoli jinou relevantní
informaci včetně shrnutí faktů a právní 
zprávy před tím, než přijme opatření k 
ukončení zahájeného řízení, které se týká 
stížností, šetření nebo jiných činností 
dozoru a které má právní dopad na 
správce, zpracovatele nebo subjekty 
údajů.
3. V případě, že příslušný orgán dozoru 
požádá o koordinovanou akci se všemi 
dotčenými orgány dozoru, stává se orgán 
dozoru členského státu, v němž se nachází 
hlavní provozovna správce nebo 
zpracovatele, vedoucím orgánem, a jedná
jménem příslušných orgánů dozoru a s 
jejich souhlasem ve všech fázích postupu 
dozoru.
Za tímto účelem musí vedoucí orgán 
mimo jiné předložit ostatním příslušným 
orgánům dozoru návrh opatření.
4. Pokud některý z příslušných orgánů 
dozoru vyjádří nesouhlas s navrhovanými 
návrhy opatření do tří týdnů od jejich 
předložení, bude záležitost postoupena 
Evropské radě pro ochranu údajů v 
souladu s podmínkami článku 58.
5. Pokud žádný z orgánů dozoru nevyjádří 
nesouhlas, přijmou navrhované opatření 
všechny příslušné orgány dozoru a uplatní 
ho na vnitrostátní úrovni.
6. V případě, že vedoucí orgán 
nepodnikne do jednoho měsíce od 
obdržení žádosti od jednoho nebo více 
příslušných orgánů dozoru žádné kroky, 
mají předkládající orgány dozoru 
pravomoc přijímat předběžná opatření a 
postoupí záležitost Evropské radě pro 
ochranu údajů podle postupu 
stanoveného v článku 58.

Or. es



PE506.170v02-00 16/177 AM\929533CS.doc

CS

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh stanoví postup rozhodování pro orgány dozoru ve všech 
záležitostech, které vyplývají ze stížností občanů jejich členského státu. Podle povahy případu
může jít o akci koordinovanou vedoucím orgánem, v případě rozdílných názorů záležitost řeší 
Evropská rada pro ochranu údajů. Tato ustanovení umožňují zahájit řízení po podání 
stížnosti.

Pozměňovací návrh 2643
Alexander Alvaro

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Orgány dozoru si vzájemně poskytují 
relevantní informace a pomoc v zájmu 
jednotného provádění a uplatňování tohoto 
nařízení, přičemž zavedou opatření pro 
účinnou spolupráci mezi sebou. Vzájemná 
spolupráce zahrnuje zejména žádosti o 
informace a opatření související s 
dohledem, např. žádosti o předchozí 
povolení a konzultace, inspekce a 
pohotové informování o otevírání případů a 
o následném vývoji, pokud je 
pravděpodobné, že zpracováním budou 
dotčeny subjekty údajů v několika 
členských státech.

1. Orgány dozoru si vzájemně poskytují 
relevantní informace a pomoc v zájmu 
jednotného provádění a uplatňování tohoto 
nařízení, přičemž zavedou opatření pro 
účinnou spolupráci mezi sebou. Vzájemná 
spolupráce zahrnuje zejména žádosti o 
informace a opatření související s 
dohledem, např. žádosti o předchozí 
konzultace, inspekce a pohotové 
informování o otevírání případů a o 
následném vývoji, pokud je 
pravděpodobné, že zpracováním budou 
dotčeny subjekty údajů v několika 
členských státech.

Or. en

Odůvodnění

Vypuštění je důsledek změny článku 34.

Pozměňovací návrh 2644
Axel Voss

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Orgány dozoru si vzájemně poskytují 
relevantní informace a pomoc v zájmu 
jednotného provádění a uplatňování tohoto 
nařízení, přičemž zavedou opatření pro 
účinnou spolupráci mezi sebou. Vzájemná 
spolupráce zahrnuje zejména žádosti o 
informace a opatření související s 
dohledem, např. žádosti o předchozí 
povolení a konzultace, inspekce a pohotové 
informování o otevírání případů a o 
následném vývoji, pokud je 
pravděpodobné, že zpracováním budou 
dotčeny subjekty údajů v několika 
členských státech.

1. Orgány dozoru si vzájemně poskytují 
relevantní informace a pomoc v zájmu 
jednotného provádění a uplatňování tohoto 
nařízení, přičemž zavedou opatření pro 
účinnou spolupráci mezi sebou. Vzájemná 
spolupráce zahrnuje zejména žádosti o 
informace a opatření související s 
dohledem, např. žádosti o předchozí 
povolení a konzultace, inspekce a pohotové 
informování o otevírání případů a o 
následném vývoji, pokud je 
pravděpodobné, že zpracováním budou 
dotčeny subjekty údajů v několika 
členských státech. Vedoucí orgán dozoru 
zajišťuje v souladu s čl. 51 odst. 2 
koordinaci s příslušnými dotčenými 
orgány a působí jako ústřední kontaktní 
místo pro správce a zpracovatele.

Or. en

Pozměňovací návrh 2645
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Orgány dozoru si vzájemně poskytují 
relevantní informace a pomoc v zájmu 
jednotného provádění a uplatňování tohoto 
nařízení, přičemž zavedou opatření pro 
účinnou spolupráci mezi sebou. Vzájemná 
spolupráce zahrnuje zejména žádosti o 
informace a opatření související s 
dohledem, např. žádosti o předchozí 
povolení a konzultace, inspekce a 
pohotové informování o otevírání případů a 
o následném vývoji, pokud je 
pravděpodobné, že zpracováním budou 
dotčeny subjekty údajů v několika 
členských státech.

1. Orgány dozoru si vzájemně poskytují 
relevantní informace a pomoc v zájmu 
jednotného provádění a uplatňování tohoto 
nařízení, přičemž zavedou opatření pro 
účinnou spolupráci mezi sebou. Vzájemná 
spolupráce zahrnuje zejména žádosti o 
informace a opatření související s 
dohledem, např. žádosti o předchozí 
konzultace, inspekce a pohotové 
informování o otevírání případů a o 
následném vývoji, pokud je 
pravděpodobné, že subjekty údajů v 
několika členských státech vyvolají právní 
účinky na úkor subjektů údajů.
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Or. en

Pozměňovací návrh 2646
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Orgány dozoru si vzájemně poskytují 
relevantní informace a pomoc v zájmu 
jednotného provádění a uplatňování tohoto 
nařízení, přičemž zavedou opatření pro 
účinnou spolupráci mezi sebou. Vzájemná 
spolupráce zahrnuje zejména žádosti o 
informace a opatření související s 
dohledem, např. žádosti o předchozí 
povolení a konzultace, inspekce a pohotové 
informování o otevírání případů a o 
následném vývoji, pokud je 
pravděpodobné, že zpracováním budou 
dotčeny subjekty údajů v několika 
členských státech.

1. Orgány dozoru si vzájemně poskytují 
relevantní informace a pomoc v zájmu 
jednotného provádění a uplatňování tohoto 
nařízení, přičemž zavedou opatření pro 
účinnou spolupráci mezi sebou. Vzájemná 
spolupráce zahrnuje zejména žádosti o 
informace a opatření související s 
dohledem, např. žádosti o předchozí 
povolení a konzultace, inspekce a pohotové 
informování o otevírání případů a o 
následném vývoji, pokud má správce nebo 
zpracovatel provozovny v několika 
členských státech nebo pokud je 
pravděpodobné, že zpracováním budou 
dotčeny subjekty údajů v několika 
členských státech. Vedoucí orgán dozoru 
definovaný v čl. 54 písm. a) zajišťuje 
koordinaci s příslušnými dotčenými 
orgány a působí jako jediné kontaktní 
místo pro správce nebo zpracovatele.

Or. en

Pozměňovací návrh 2647
Axel Voss

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Každý orgán dozoru přijme všechna 
příslušná opatření, která jsou požadována 
jakožto odpověď na žádost jiného orgánu 

2. Každý orgán dozoru přijme všechna 
příslušná opatření, která jsou požadována 
jakožto odpověď na žádost jiného orgánu 
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dozoru, a to bez odkladu a nejpozději do 
jednoho měsíce od přijetí předmětné 
žádosti. Mezi těmito opatřeními mohou 
být zejména předávání relevantních 
informací o průběhu vyšetřování nebo 
donucovací opatření k ukončení nebo 
zákazu zpracovávání, které je v rozporu s 
tímto nařízením.

dozoru, a to bez odkladu a nejpozději do 
jednoho měsíce od přijetí předmětné 
žádosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 2648
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Každý orgán dozoru přijme všechna 
příslušná opatření, která jsou požadována 
jakožto odpověď na žádost jiného orgánu
dozoru, a to bez odkladu a nejpozději do 
jednoho měsíce od přijetí předmětné 
žádosti. Mezi těmito opatřeními mohou být 
zejména předávání relevantních informací 
o průběhu vyšetřování nebo donucovací 
opatření k ukončení nebo zákazu 
zpracovávání, které je v rozporu s tímto 
nařízením.

2. Každý orgán dozoru přijme všechna 
příslušná opatření, která jsou požadována 
jakožto odpověď na žádost jiného orgánu 
dozoru, a to bez odkladu a nejpozději do 
jednoho měsíce od přijetí předmětné 
žádosti. Mezi těmito opatřeními mohou být 
zejména předávání relevantních informací 
o průběhu vyšetřování nebo donucovací 
opatření k ukončení nebo zákazu 
zpracovávání, u kterého bylo prokázáno, 
že je v rozporu s tímto nařízením.

Or. en

Pozměňovací návrh 2649
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Každý orgán dozoru přijme všechna 
příslušná opatření, která jsou požadována 
jakožto odpověď na žádost jiného orgánu 

2. Každý orgán dozoru přijme všechna 
příslušná opatření, která jsou požadována 
jakožto odpověď na žádost jiného orgánu 
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dozoru, a to bez odkladu a nejpozději do 
jednoho měsíce od přijetí předmětné 
žádosti. Mezi těmito opatřeními mohou být 
zejména předávání relevantních informací 
o průběhu vyšetřování nebo donucovací 
opatření k ukončení nebo zákazu 
zpracovávání, které je v rozporu s tímto 
nařízením.

dozoru, a to bez odkladu a nejpozději do 15 
dnů od přijetí předmětné žádosti. Mezi 
těmito opatřeními mohou být zejména 
předávání relevantních informací o 
průběhu vyšetřování nebo donucovací 
opatření k ukončení nebo zákazu 
zpracovávání, které je v rozporu s tímto 
nařízením.

Or. es

Pozměňovací návrh 2650
Axel Voss

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. V případech, na které se vztahuje čl. 
55 odst. 4, se o přípustnosti opatření, 
kterého se žádost o pomoc týká, rozhodne
v souladu s právem předkládajícího 
orgánu; zákonnost poskytnutí pomoci se 
stanoví v souladu s právem orgánu, 
kterému je žádost předložena.

Or. de

Pozměňovací návrh 2651
Axel Voss

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Informace, které po nich jiné orgány 
dozoru požadují, poskytují orgány dozoru 
elektronicky, v co nejkratší možné době a 
za použití standardního formátu.

6. Informace, které po nich jiné orgány 
dozoru požadují, poskytují orgány dozoru 
elektronicky, v co nejkratší možné době a 
za použití standardního formátu. Žádost i 
elektronická výměna informací se provádí 
pomocí systému pro výměnu informací o 
vnitřním trhu. 
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Or. de

Pozměňovací návrh 2652
Axel Voss

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Za žádné kroky podniknuté v návaznosti 
na žádost o vzájemnou pomoc se neúčtují 
poplatky.

7. Za žádné kroky podniknuté v návaznosti 
na žádost o vzájemnou pomoc se 
předkládajícímu orgánu dozoru neúčtují 
poplatky.

Or. de

Pozměňovací návrh 2653
Axel Voss

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Pokud orgán dozoru nepodnikne žádné 
kroky do jednoho měsíce od předložení 
žádosti jiným orgánem dozoru, 
předkládající orgán dozoru má pravomoc k 
přijetí dočasného opatření na území svého 
členského státu v souladu s čl. 51 odst. 1 a 
záležitost předloží Evropské radě pro 
ochranu údajů v souladu s postupem 
uvedeným v článku 57.

8. Pokud orgán dozoru nepodnikne žádné 
kroky do jednoho měsíce lhůty uvedené v 
odstavci 2 od předložení žádosti jiným 
orgánem dozoru, předkládající orgán 
dozoru má pravomoc k přijetí dočasného 
opatření na území svého členského státu v 
souladu s čl. 51 odst. 1 a záležitost předloží 
Evropské radě pro ochranu údajů v souladu 
s postupem uvedeným v článku 57. Pokud 
není prozatím možné přijmout konečné 
opatření, protože pomoc není ještě 
dokončena, může předkládající orgán 
dozoru přijmout na území svého 
členského státu předběžná opatření podle 
článku 53.

Or. de
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Pozměňovací návrh 2654
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Pokud orgán dozoru nepodnikne žádné 
kroky do jednoho měsíce od předložení 
žádosti jiným orgánem dozoru, 
předkládající orgán dozoru má pravomoc k 
přijetí dočasného opatření na území svého 
členského státu v souladu s čl. 51 odst. 1 a 
záležitost předloží Evropské radě pro 
ochranu údajů v souladu s postupem 
uvedeným v článku 57.

8. Pokud orgán dozoru nepodnikne žádné 
kroky do 15 dnů od předložení žádosti 
jiným orgánem dozoru, předkládající orgán 
dozoru má pravomoc k přijetí dočasného 
opatření na území svého členského státu v 
souladu s čl. 51 odst. 1 a záležitost předloží 
Evropské radě pro ochranu údajů v souladu 
s postupem uvedeným v článku 57.

Or. es

Pozměňovací návrh 2655
Axel Voss

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Komise může určit formát a postupy 
pro vzájemnou pomoc podle tohoto článku 
a může určit, jak bude probíhat 
elektronická výměna informací mezi 
orgány dozoru vzájemně a mezi orgány 
dozoru a Evropskou radou pro ochranu 
údajů, zejména pak může určit standardní 
formát uvedený v odstavci 6. Tyto 
prováděcí akty se přijímají v souladu s 
přezkumným postupem podle čl. 87 
odst. 2.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 2656
Alexander Alvaro
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Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Komise může určit formát a postupy
pro vzájemnou pomoc podle tohoto článku 
a může určit, jak bude probíhat 
elektronická výměna informací mezi 
orgány dozoru vzájemně a mezi orgány 
dozoru a Evropskou radou pro ochranu 
údajů, zejména pak může určit standardní 
formát uvedený v odstavci 6. Tyto 
prováděcí akty se přijímají v souladu s 
přezkumným postupem podle čl. 87 
odst. 2.

10. Komise je oprávněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
86 za účelem zpřesnění formátu a postupů
pro vzájemnou pomoc podle tohoto článku 
a může určit, jak bude probíhat 
elektronická výměna informací mezi 
orgány dozoru vzájemně a mezi orgány 
dozoru a Evropskou radou pro ochranu 
údajů, zejména pak může určit standardní 
formát uvedený v odstavci 6.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 2657
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Komise může určit formát a postupy 
pro vzájemnou pomoc podle tohoto článku 
a může určit, jak bude probíhat 
elektronická výměna informací mezi 
orgány dozoru vzájemně a mezi orgány 
dozoru a Evropskou radou pro ochranu 
údajů, zejména pak může určit standardní 
formát uvedený v odstavci 6. Tyto 
prováděcí akty se přijímají v souladu s 
přezkumným postupem podle čl. 87 
odst. 2.

10. Evropská rada pro ochranu údajů
může určit formát a postupy pro 
vzájemnou pomoc podle tohoto článku a 
může určit, jak bude probíhat elektronická 
výměna informací mezi orgány dozoru 
vzájemně a mezi orgány dozoru a 
Evropskou radou pro ochranu údajů, 
zejména pak může určit standardní formát 
uvedený v odstavci6.
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Or. en

Pozměňovací návrh 2658
Frank Engel

Návrh nařízení
Čl. 56 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V případech, kdy je pravděpodobné, že 
zpracováním budou dotčeny subjekty údajů 
v několika členských státech, má právo 
účastnit se společných investigativních 
úkolů či společných operací orgán dozoru 
každého z předmětných členských států. 
Příslušný orgán dozoru vyzve orgán dozoru 
každého z předmětných členských států k 
účasti na konkrétním investigativním 
úkolu nebo společné operaci a bez 
odkladu odpoví na žádost, ve které některý 
orgán dozoru projeví o účast na operacích 
zájem.

2. V případech, kdy je pravděpodobné, že 
zpracováním budou nepříznivě dotčeny 
subjekty údajů v několika členských 
státech, má právo účastnit se společných 
investigativních úkolů či společných 
operací orgán dozoru každého z 
předmětných členských států. Příslušný 
orgán dozoru bez odkladu odpoví na 
žádost, ve které některý orgán dozoru 
projeví o účast na operacích zájem.

Or. en

Pozměňovací návrh 2659
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Čl. 56 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V případech, kdy je pravděpodobné, že 
zpracováním budou dotčeny subjekty údajů 
v několika členských státech, má právo 
účastnit se společných investigativních 
úkolů či společných operací orgán dozoru 
každého z předmětných členských států. 
Příslušný orgán dozoru vyzve orgán 
dozoru každého z předmětných členských 
států k účasti na konkrétním 
investigativním úkolu nebo společné 

2. V případech, kdy má správce nebo 
zpracovatel provozovny v několika 
členských státech nebo pokud je 
pravděpodobné, že zpracováním budou 
dotčeny subjekty údajů v několika 
členských státech, má právo účastnit se 
společných investigativních úkolů či 
společných operací orgán dozoru každého 
z předmětných členských států. Vedoucí 
orgán definovaný v čl. 54 písm. a) vyzve 
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operaci a bez odkladu odpoví na žádost, ve 
které některý orgán dozoru projeví o účast 
na operacích zájem.

orgán dozoru každého z předmětných 
členských států k účasti na konkrétním 
investigativním úkolu nebo společné 
operaci a bez odkladu odpoví na žádost, ve 
které některý orgán dozoru projeví o účast 
na operacích zájem. Vedoucí orgán je
jediným kontaktním místem pro správce 
nebo zpracovatele.

Or. en

Pozměňovací návrh 2660
Axel Voss

Návrh nařízení
Čl. 56 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Orgány dozoru stanoví praktické aspekty 
konkrétních akcí spolupráce.

4. Orgány dozoru stanoví ve svém 
jednacím řádu praktické aspekty 
konkrétních akcí. Jednací řád se zveřejní v 
Úředním věstníku Evropské unie.

Or. en

Odůvodnění

Převzato ze stanoviska ITRE.

Pozměňovací návrh 2661
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Návrh nařízení
Čl. 56 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Jestliže některý orgán dozoru nesplní do 
jednoho měsíce povinnost stanovenou v 
odstavci 2, ostatní orgány dozoru mají 
pravomoc přijmout dočasné opatření na 
území svého členského státu v souladu s čl. 
51 odst. 1.

5. Jestliže některý orgán dozoru nesplní do 
15 dnů povinnost stanovenou v odstavci 2, 
ostatní orgány dozoru mají pravomoc 
přijmout dočasné opatření na území svého 
členského státu v souladu s čl. 51 odst. 1.
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Pozměňovací návrh 2662
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 58 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Dříve než některý orgán dozoru přijme 
opatření uvedené v odstavci 2, předloží 
návrh tohoto opatření Evropské radě pro 
ochranu údajů a Komisi.

1. Dříve než příslušný orgán dozoru přijme 
opatření uvedené v odstavci 2, předloží 
návrh tohoto opatření Evropské radě pro 
ochranu údajů a Komisi.

Or. en

Pozměňovací návrh 2663
Timothy Kirkhope
za skupinu ECR

Návrh nařízení
Čl. 58 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Dříve než některý orgán dozoru přijme 
opatření uvedené v odstavci 2, předloží 
návrh tohoto opatření Evropské radě pro 
ochranu údajů a Komisi.

1. Dříve než některý orgán dozoru přijme 
opatření uvedené v odstavci 2, předloží 
návrh tohoto opatření Evropské radě pro 
ochranu údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 2664
Axel Voss

Návrh nařízení
Čl. 58 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Dříve než některý orgán dozoru přijme 1. Dříve než příslušný orgán dozoru přijme 
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opatření uvedené v odstavci 2, předloží 
návrh tohoto opatření Evropské radě pro 
ochranu údajů a Komisi.

opatření uvedené v odstavci 2, předloží 
návrh tohoto opatření Evropské radě pro 
ochranu údajů a Komisi.

Or. en

Pozměňovací návrh 2665
Frank Engel

Návrh nařízení
Čl. 58 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) souvisejí s nabídkou zboží či služeb 
subjektům údajů v několika členských 
státech nebo se sledováním jejich chování 
nebo

a) souvisejí se zpracováním osobních 
údajů, jež souvisejí s nabídkou zboží či 
služeb cíleně zaměřených na subjekty 
údajů v několika členských státech, v 
souladu s čl. 3 odst. 2 a v případě, že
správce nejmenoval svého zástupce v 
Unii, nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 2666
Axel Voss

Návrh nařízení
Čl. 58 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) souvisejí s nabídkou zboží či služeb 
subjektům údajů v několika členských 
státech nebo se sledováním jejich chování 
nebo

a) souvisejí se zpracováním osobních 
údajů, jež souvisejí s nabídkou zboží či 
služeb subjektům údajů v několika 
členských státech pokud správce nebo 
zpracovatel mimo Unii nejmenuje svého 
zástupce na území Unie;

Or. en

Odůvodnění

Převzato ze stanoviska ITRE s několika změnami.
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Pozměňovací návrh 2667
Frank Engel

Návrh nařízení
Čl. 58 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) mají za cíl přijmout seznam zpracování 
podléhajících předchozí konzultaci podle 
čl. 34 odst. 5 nebo

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 2668
Axel Voss

Návrh nařízení
Čl. 58 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) mají za cíl schválit závazná podniková 
pravidla ve smyslu článku 43.

f) mají za cíl schválit závazná podniková 
pravidla ve smyslu čl. 38 písm. b.

Or. en

Pozměňovací návrh 2669
Axel Voss

Návrh nařízení
Čl. 58 – odst. 2 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) umožňují zpracování pro účely 
vědeckého výzkumu v souladu s čl. 81
odst. 3 a/nebo čl. 83 odst. 3.

Or. en
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Odůvodnění

Převzato ze stanoviska ITRE.

Pozměňovací návrh 2670
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Čl. 58 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Kterýkoli orgán dozoru nebo Evropská 
rada pro ochranu údajů může požádat, aby 
se jakákoli záležitost řešila pomocí 
mechanismu jednotnosti, zejména pokud 
některý orgán dozoru nepředloží návrh 
opatření uvedeného v odstavci 2 nebo 
neplní povinnosti související s vzájemnou 
pomocí v souladu s článkem 55 nebo se 
společnými operacemi v souladu s článkem 
56.

3. Kterýkoli orgán dozoru nebo Evropská 
rada pro ochranu údajů může požádat, aby 
se jakákoli záležitost řešila pomocí 
mechanismu jednotnosti, zejména pokud 
některý orgán dozoru nepředloží návrh 
opatření uvedeného v odstavci 2 nebo 
neplní povinnosti související s vzájemnou 
pomocí v souladu s článkem 55 nebo se 
společnými operacemi v souladu s článkem 
56, nebo pokud příslušný orgán dozoru 
nesouhlasí s návrhem opatření, který 
předložil vedoucí orgán.

Or. en

Pozměňovací návrh 2671
Axel Voss

Návrh nařízení
Čl. 58 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Kterýkoli orgán dozoru nebo Evropská 
rada pro ochranu údajů může požádat, aby 
se jakákoli záležitost řešila pomocí 
mechanismu jednotnosti, zejména pokud 
některý orgán dozoru nepředloží návrh 
opatření uvedeného v odstavci 2 nebo 
neplní povinnosti související s vzájemnou 
pomocí v souladu s článkem 55 nebo se 
společnými operacemi v souladu s článkem 

3. Kterýkoli orgán dozoru nebo Evropská 
rada pro ochranu údajů může požádat, aby 
se jakákoli záležitost řešila pomocí 
mechanismu jednotnosti, zejména pokud 
příslušný orgán nepředloží návrh opatření 
uvedeného v odstavci 2 nebo neplní 
povinnosti související s vzájemnou pomocí 
v souladu s článkem 55 nebo se 
společnými operacemi v souladu s článkem 
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56. 56.

Or. en

Odůvodnění

Převzato ze stanoviska ITRE.

Pozměňovací návrh 2672
Carmen Romero López

Návrh nařízení
Čl. 58 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Kterýkoli orgán dozoru nebo Evropská 
rada pro ochranu údajů může požádat, aby 
se jakákoli záležitost řešila pomocí 
mechanismu jednotnosti, zejména pokud 
některý orgán dozoru nepředloží návrh 
opatření uvedeného v odstavci 2 nebo 
neplní povinnosti související s vzájemnou 
pomocí v souladu s článkem 55 nebo se 
společnými operacemi v souladu s článkem
56.

3. Kterýkoli orgán dozoru nebo Evropská 
rada pro ochranu údajů může požádat, aby 
se jakákoli záležitost řešila pomocí 
mechanismu jednotnosti, zejména pokud 
některý orgán dozoru nepředloží návrh 
opatření uvedeného v odstavci 2 nebo 
neplní povinnosti související s vzájemnou 
pomocí v souladu s článkem 55 nebo se 
společnými operacemi v souladu s článkem 
56 nebo pokud příslušný orgán dozoru 
nesouhlasí s návrhem opatření, který 
předložil jiný příslušný orgán dozoru nebo 
vedoucí orgán podle ustanovení čl. 54 
písm. a.

Or. es

Odůvodnění

Pozměňovací návrh předložený z důvodu souladu s navrhovaným článkem 54a (novým).

Pozměňovací návrh 2673
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 58 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. V zájmu zajištění správného a 
jednotného uplatňování tohoto nařízení 
může Komise požádat, aby se pomocí 
mechanismu jednotnosti řešily veškeré 
záležitosti.

4. V zájmu zajištění správného a 
jednotného uplatňování tohoto nařízení 
může Komise z vlastního podnětu a na 
žádost zúčastněných stran požádat, aby se 
pomocí mechanismu jednotnosti řešily 
veškeré záležitosti.

Or. en

Odůvodnění

Pokud existují nesrovnalosti týkající se uplatňování tohoto nařízení, které ohrožují 
harmonizované provádění a mají dopad na konkrétní zúčastněné strany, měly by mít tyto 
strany právo využít pro své obavy mechanismus jednotnosti.

Pozměňovací návrh 2674
Axel Voss

Návrh nařízení
Čl. 58 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. V zájmu zajištění správného a 
jednotného uplatňování tohoto nařízení 
může Komise požádat, aby se pomocí 
mechanismu jednotnosti řešily veškeré 
záležitosti.

4. V zájmu zajištění správného a 
jednotného uplatňování tohoto nařízení 
může Komise z vlastního podnětu a na 
žádost zúčastněných stran požádat, aby se 
pomocí mechanismu jednotnosti řešily 
veškeré záležitosti.

Or. en

Odůvodnění

Převzato ze stanoviska ITRE.

Pozměňovací návrh 2675
Axel Voss

Návrh nařízení
Čl. 58 – odst. 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Předseda Evropské rady pro ochranu 
údajů bez prodlení, elektronicky a za 
použití standardního formátu sděluje 
členům Evropské rady pro ochranu údajů a 
Komisi veškeré relevantní informace, které 
mu byly oznámeny. Je-li to nutné, 
poskytuje předseda Evropské rady pro 
ochranu údajů relevantní informace v 
překladech.

6. Předseda Evropské rady pro ochranu 
údajů bez zbytečného odkladu, 
elektronicky a za použití standardního 
formátu sděluje členům Evropské rady pro 
ochranu údajů a Komisi veškeré relevantní 
informace, které mu byly oznámeny. Je-li 
to nutné, poskytuje předseda Evropské 
rady pro ochranu údajů relevantní 
informace v překladech.

Or. en

Odůvodnění

Převzato ze stanoviska ITRE.

Pozměňovací návrh 2676
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Návrh nařízení
Čl. 58 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Evropská rada pro ochranu údajů vydává 
k dané záležitosti stanovisko, pokud tak 
rozhodne prostou většinou svých členů 
nebo pokud ji o to do týdne od poskytnutí 
relevantních informací podle odstavce 5 
požádá kterýkoli orgán dozoru nebo
Komise. Stanovisko se přijímá do jednoho 
měsíce prostou většinou členů Evropské 
rady pro ochranu údajů. Předseda Evropské 
rady pro ochranu údajů oznamuje 
stanovisko bez zbytečného odkladu orgánu 
dozoru uvedenému v odstavci 1 nebo 3, 
Komisi a příslušnému orgánu dozoru podle 
článku 51 a stanovisko zveřejňuje.

7. Evropská rada pro ochranu údajů vydává 
k dané záležitosti stanovisko, pokud tak 
rozhodne prostou většinou svých členů 
nebo pokud ji o to do týdne od poskytnutí 
relevantních informací podle odstavce 5 
požádá Komise. Stanovisko se přijímá do 
jednoho měsíce prostou většinou členů 
Evropské rady pro ochranu údajů. Předseda 
Evropské rady pro ochranu údajů oznamuje 
stanovisko bez zbytečného odkladu orgánu 
dozoru uvedenému v odstavci 1 nebo 3, 
Komisi a příslušnému orgánu dozoru podle 
článku 51 a stanovisko zveřejňuje.

Or. es
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Pozměňovací návrh 2677
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Čl. 58 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Evropská rada pro ochranu údajů vydává 
k dané záležitosti stanovisko, pokud tak 
rozhodne prostou většinou svých členů 
nebo pokud ji o to do týdne od poskytnutí 
relevantních informací podle odstavce 5 
požádá kterýkoli orgán dozoru nebo 
Komise. Stanovisko se přijímá do jednoho 
měsíce prostou většinou členů Evropské 
rady pro ochranu údajů. Předseda Evropské 
rady pro ochranu údajů oznamuje 
stanovisko bez zbytečného odkladu orgánu 
dozoru uvedenému v odstavci 1 nebo 3, 
Komisi a příslušnému orgánu dozoru podle 
článku 51 a stanovisko zveřejňuje.

7. Evropská rada pro ochranu údajů vydává 
k dané záležitosti stanovisko, pokud tak 
rozhodne prostou většinou svých členů 
nebo pokud ji o to do dvou týdnů od 
poskytnutí relevantních informací podle 
odstavce 5 požádá kterýkoli orgán dozoru 
nebo Komise. Stanovisko se přijímá do 
šesti týdnů prostou většinou členů 
Evropské rady pro ochranu údajů. Předseda 
Evropské rady pro ochranu údajů oznamuje 
stanovisko bez zbytečného odkladu orgánu 
dozoru uvedenému v odstavci 1 nebo 3, 
Komisi a příslušnému orgánu dozoru podle 
článku 51 a stanovisko zveřejňuje.

Or. en

Pozměňovací návrh 2678
Louis Michel

Návrh nařízení
Čl. 58 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Evropská rada pro ochranu údajů vydává 
k dané záležitosti stanovisko, pokud tak 
rozhodne prostou většinou svých členů 
nebo pokud ji o to do týdne od poskytnutí
relevantních informací podle odstavce 5 
požádá kterýkoli orgán dozoru nebo 
Komise. Stanovisko se přijímá do jednoho 
měsíce prostou většinou členů Evropské 
rady pro ochranu údajů. Předseda Evropské 
rady pro ochranu údajů oznamuje 
stanovisko bez zbytečného odkladu orgánu 
dozoru uvedenému v odstavci 1 nebo 3, 
Komisi a příslušnému orgánu dozoru 

7. Evropská rada pro ochranu údajů vydává 
k dané záležitosti stanovisko, pokud tak 
rozhodne prostou většinou svých členů 
nebo pokud ji o to do dvou týdnů od 
poskytnutí relevantních informací podle 
odstavce 5 požádá kterýkoli orgán dozoru 
nebo Komise. Stanovisko se přijímá do 
dvou měsíců prostou většinou členů 
Evropské rady pro ochranu údajů. Předseda 
Evropské rady pro ochranu údajů oznamuje 
stanovisko bez zbytečného odkladu orgánu 
dozoru uvedenému v odstavci 1 nebo 3, 
Komisi a příslušným orgánům dozoru 
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podle článku 51 a stanovisko zveřejňuje. podle článku 51 a stanovisko zveřejňuje.

Or. en

Pozměňovací návrh 2679
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Čl. 58 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Orgán dozoru uvedený v odstavci 1 a 
příslušný orgán dozoru podle článku 51 
vezmou stanovisko Evropské rady pro 
ochranu údajů v úvahu a do dvou týdnů od 
jeho oznámení předsedou Evropské rady 
pro ochranu údajů vyrozumí elektronickou 
cestou a za použití standardního formátu 
předsedu Evropské rady pro ochranu údajů
a Komisi, zda svůj návrh opatření 
zachovávají nebo jej mění, přičemž v 
druhém případě Evropské radě pro ochranu 
údajů a Komisi sdělují i pozměněný návrh 
opatření.

8. Příslušný orgán dozoru uvedený v 
odstavci 1 a příslušný orgán dozoru podle 
článku 51 vezmou stanovisko Evropské 
rady pro ochranu údajů v úvahu a do dvou 
týdnů od jeho oznámení předsedou 
Evropské rady pro ochranu údajů vyrozumí 
elektronickou cestou a za použití 
standardního formátu předsedu Evropské 
rady pro ochranu údajů a Komisi, zda svůj 
návrh opatření zachovávají nebo jej mění, 
přičemž v druhém případě Evropské radě 
pro ochranu údajů a Komisi sdělují i 
pozměněný návrh opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 2680
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Čl. 58 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Orgán dozoru uvedený v odstavci 1 a 
příslušný orgán dozoru podle článku 51 
vezmou stanovisko Evropské rady pro 
ochranu údajů v úvahu a do dvou týdnů od 
jeho oznámení předsedou Evropské rady 
pro ochranu údajů vyrozumí elektronickou 
cestou a za použití standardního formátu 
předsedu Evropské rady pro ochranu údajů 

8. Orgán dozoru uvedený v odstavci 1 a 
příslušný orgán dozoru podle článku 51 
maximálně zohlední stanoviska Evropské 
rady pro ochranu údajů a do dvou týdnů od 
jejich oznámení předsedou Evropské rady 
pro ochranu údajů vyrozumí elektronickou 
cestou a za použití standardního formátu 
předsedu Evropské rady pro ochranu údajů 
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a Komisi, zda svůj návrh opatření 
zachovávají nebo jej mění, přičemž v 
druhém případě Evropské radě pro ochranu 
údajů a Komisi sdělují i pozměněný návrh 
opatření.

a Komisi, zda svůj návrh opatření 
zachovávají nebo jej mění, přičemž v 
druhém případě Evropské radě pro ochranu 
údajů a Komisi sdělují i pozměněný návrh 
opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 2681
Axel Voss

Návrh nařízení
Čl. 58 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Orgán dozoru uvedený v odstavci 1 a 
příslušný orgán dozoru podle článku 51 
vezmou stanovisko Evropské rady pro 
ochranu údajů v úvahu a do dvou týdnů od 
jeho oznámení předsedou Evropské rady 
pro ochranu údajů vyrozumí elektronickou 
cestou a za použití standardního formátu 
předsedu Evropské rady pro ochranu údajů 
a Komisi, zda svůj návrh opatření 
zachovávají nebo jej mění, přičemž v 
druhém případě Evropské radě pro ochranu 
údajů a Komisi sdělují i pozměněný návrh 
opatření.

8. Příslušný orgán dozoru uvedený v 
odstavci 1 a příslušný orgán dozoru podle 
článku 51 vezmou stanovisko Evropské 
rady pro ochranu údajů v úvahu a do dvou 
týdnů od jeho oznámení předsedou 
Evropské rady pro ochranu údajů vyrozumí 
elektronickou cestou a za použití 
standardního formátu předsedu Evropské 
rady pro ochranu údajů a Komisi, zda svůj 
návrh opatření zachovávají nebo jej mění, 
přičemž v druhém případě Evropské radě 
pro ochranu údajů a Komisi sdělují i 
pozměněný návrh opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 2682
Louis Michel

Návrh nařízení
Čl. 58 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Orgán dozoru uvedený v odstavci 1 a 
příslušný orgán dozoru podle článku 51 
vezmou stanovisko Evropské rady pro 
ochranu údajů v úvahu a do dvou týdnů od 

8. Orgán dozoru uvedený v odstavci 1 a 
příslušné orgány dozoru podle čl. 51 odst. 
1 vezmou stanovisko Evropské rady pro 
ochranu údajů v úvahu a do dvou týdnů od 
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jeho oznámení předsedou Evropské rady 
pro ochranu údajů vyrozumí elektronickou 
cestou a za použití standardního formátu 
předsedu Evropské rady pro ochranu údajů 
a Komisi, zda svůj návrh opatření 
zachovávají nebo jej mění, přičemž v 
druhém případě Evropské radě pro ochranu 
údajů a Komisi sdělují i pozměněný návrh 
opatření.

jeho oznámení předsedou Evropské rady 
pro ochranu údajů vyrozumí elektronickou 
cestou a za použití standardního formátu 
předsedu Evropské rady pro ochranu údajů 
a Komisi, zda svůj návrh opatření 
zachovávají nebo jej mění, přičemž v 
druhém případě Evropské radě pro ochranu 
údajů a Komisi sdělují i pozměněný návrh 
opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 2683
Monika Hohlmeier

Návrh nařízení
Čl. 58 – odst. 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a. Pokud Komise hodlá zahájit řízení pro 
nesplnění povinnosti týkající se kroků 
přijatých proti členskému státu 
příslušného orgánu dozoru, umožní
nejdříve Evropské radě pro ochranu
údajů vydat stanovisko a informuje ji o 
průběhu řízení. Členský stát poskytne 
příslušnému orgánu dozoru možnost 
vydat stanovisko v jakémkoliv stadiu 
řízení o nesplnění povinnosti.

Or. de

Pozměňovací návrh 2684
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Čl. 58 – odst. 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a. Pokud se vedoucí orgán podle článku 
54a nehodlá stanoviskem Evropské rady 
pro ochrany údajů řídit, uvědomí o tom 
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Evropskou radu pro ochranu údajů 
písemně do jednoho měsíce a svůj postoj 
zdůvodní.

Or. en

Pozměňovací návrh 2685
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Čl. 58 – odst. 8 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8b. V případě, že Evropská rada pro 
ochranu údajů s opatřením orgánu 
dozoru dle odstavce 9 stále nesouhlasí, 
může informovat Komisi a vyzvat ji, aby 
vedoucímu orgánu předložila zdůvodněné 
doporučení.

Or. en

Pozměňovací návrh 2686
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Článek 59

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 59 vypouští se
Stanovisko Komise
1. Do deseti týdnů po předložení záležitosti 
podle článku 58 nebo nejpozději do šesti 
týdnů v případech podle článku 61 může 
Komise přijmout k záležitostem 
předloženým podle článků 58 nebo 61 
stanovisko, aby zajistila správné a 
jednotné uplatňování tohoto nařízení.
2. Pokud Komise přijme stanovisko v 
souladu s odstavcem 1, daný orgán dozoru 
jej maximálně zohlední a Komisi a 
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Evropské radě pro ochranu údajů 
následně sdělí, zda svůj návrh opatření 
hodlá zachovat nebo jej změnit.
3. Ve lhůtě uvedené v odstavci 1 nesmí 
orgán dozoru návrh opatření přijmout.
4. Jestliže se orgán dozoru nehodlá 
stanoviskem Komise řídit, informuje o 
tom ve lhůtě uvedené v odstavci 1 Komisi 
a Evropskou radu pro ochranu údajů a 
svůj postoj zdůvodní. Návrh opatření v 
tomto případě nesmí být schválen během 
jednoho dalšího měsíce.

Or. en

Pozměňovací návrh 2687
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Návrh nařízení
Čl. 59 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do deseti týdnů po předložení záležitosti 
podle článku 58 nebo nejpozději do šesti 
týdnů v případech podle článku 61 může 
Komise přijmout k záležitostem 
předloženým podle článků 58 nebo 61 
stanovisko, aby zajistila správné a 
jednotné uplatňování tohoto nařízení.

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 2688
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Čl. 59 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do deseti týdnů po předložení záležitosti 
podle článku 58 nebo nejpozději do šesti 

vypouští se
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týdnů v případech podle článku 61 může 
Komise přijmout k záležitostem 
předloženým podle článků 58 nebo 61 
stanovisko, aby zajistila správné a 
jednotné uplatňování tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 2689
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Návrh nařízení
Čl. 59 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud Komise přijme stanovisko v 
souladu s odstavcem 1, daný orgán dozoru 
jej maximálně zohlední a Komisi a 
Evropské radě pro ochranu údajů 
následně sdělí, zda svůj návrh opatření 
hodlá zachovat nebo jej změnit.

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 2690
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Čl. 59 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud Komise přijme stanovisko v 
souladu s odstavcem 1, daný orgán dozoru 
jej maximálně zohlední a Komisi a 
Evropské radě pro ochranu údajů 
následně sdělí, zda svůj návrh opatření 
hodlá zachovat nebo jej změnit.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 2691
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nařízení
Čl. 59 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Ve lhůtě uvedené v odstavci 1 nesmí 
orgán dozoru návrh opatření přijmout.

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 2692
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Čl. 59 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Ve lhůtě uvedené v odstavci 1 nesmí 
orgán dozoru návrh opatření přijmout.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 2693
Louis Michel

Návrh nařízení
Čl. 59 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Ve lhůtě uvedené v odstavci 1 nesmí 
orgán dozoru návrh opatření přijmout.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 2694
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Návrh nařízení
Čl. 59 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Jestliže se orgán dozoru nehodlá 
stanoviskem Komise řídit, informuje o 
tom ve lhůtě uvedené v odstavci 1 Komisi 
a Evropskou radu pro ochranu údajů a 
svůj postoj zdůvodní. Návrh opatření v 
tomto případě nesmí být schválen během 
jednoho dalšího měsíce.

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 2695
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Čl. 59 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Jestliže se orgán dozoru nehodlá 
stanoviskem Komise řídit, informuje o 
tom ve lhůtě uvedené v odstavci 1 Komisi 
a Evropskou radu pro ochranu údajů a 
svůj postoj zdůvodní. Návrh opatření v 
tomto případě nesmí být schválen během 
jednoho dalšího měsíce.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 2696
Alexander Alvaro

Návrh nařízení
Čl. 59 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Jestliže se orgán dozoru nehodlá 
stanoviskem Komise řídit, informuje o tom 
ve lhůtě uvedené v odstavci 1 Komisi a 

4. Jestliže se orgán dozoru nehodlá 
stanoviskem Komise řídit, informuje o tom 
ve lhůtě uvedené v odstavci 1 Komisi a 
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Evropskou radu pro ochranu údajů a svůj 
postoj zdůvodní. Návrh opatření v tomto 
případě nesmí být schválen během 
jednoho dalšího měsíce.

Evropskou radu pro ochranu údajů a svůj 
postoj zdůvodní.

Or. en

Odůvodnění

Dodatečný požadavek na pozdržení přijetí o další měsíc se nezdá být oprávněný ani nezbytný.

Pozměňovací návrh 2697
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 59 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Jestliže se orgán dozoru nehodlá 
stanoviskem Komise řídit, informuje o tom 
ve lhůtě uvedené v odstavci 1 Komisi a 
Evropskou radu pro ochranu údajů a svůj 
postoj zdůvodní. Návrh opatření v tomto 
případě nesmí být schválen během 
jednoho dalšího měsíce.

4. Jestliže se orgán dozoru nehodlá 
stanoviskem Komise řídit, informuje o tom 
ve lhůtě uvedené v odstavci 1 Komisi a 
Evropskou radu pro ochranu údajů a svůj 
postoj zdůvodní.

Or. en

Pozměňovací návrh 2698
Louis Michel

Návrh nařízení
Čl. 59 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Jestliže se orgán dozoru nehodlá 
stanoviskem Komise řídit, informuje o tom 
ve lhůtě uvedené v odstavci 1 Komisi a 
Evropskou radu pro ochranu údajů a svůj 
postoj zdůvodní. Návrh opatření v tomto 
případě nesmí být schválen během 
jednoho dalšího měsíce.

4. Jestliže se orgán dozoru nehodlá 
stanoviskem Komise řídit, informuje o tom 
do jednoho měsíce Komisi a Evropskou 
radu pro ochranu údajů a svůj postoj řádně 
zdůvodní. Toto řádné odůvodnění bude 
zveřejněno.
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Or. en

Pozměňovací návrh 2699
Louis Michel

Návrh nařízení
Čl. 59 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Pokud Komise přijme stanovisko v 
souladu s odstavcem 1, daný orgán dozoru 
jej maximálně zohlední a Komisi a 
Evropské radě pro ochranu údajů 
následně sdělí, zda svůj návrh opatření 
hodlá zachovat nebo jej změnit.

Or. en

Pozměňovací návrh 2700
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Článek 60

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 60 vypouští se
Odklad návrhu opatření
1. Pokud má Komise vážné pochybnosti o 
tom, zda by návrh opatření zajišťoval 
správné uplatňování tohoto nařízení, nebo 
o tom, zda by bez něho docházelo k 
nejednotnému uplatňování, může do 
jednoho měsíce od oznámení uvedeného v 
čl. 59 odst. 4 přijmout odůvodněné 
rozhodnutí, kterým bude od orgánu 
dozoru vyžadovat, aby přijetí daného 
opatření odložil s přihlédnutím ke 
stanovisku vydanému Evropskou radou 
pro ochranu údajů podle čl. 58 odst. 7 
nebo čl. 61 odst. 2, pokud je to zjevně 
zapotřebí k:
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a) sladění odlišných postojů orgánu 
dozoru a Evropské rady pro ochranu 
údajů, pokud se to stále zdá být možné, 
nebo
b přijetí opatření podle čl. 62 odst. 1 písm. 
a).
2. Komise stanoví dobu trvání tohoto 
odkladu, která nepřesáhne 12 měsíců.
3. Během období uvedeného v odstavci 2 
nesmí orgán dozoru návrh opatření 
přijmout.

Or. en

Pozměňovací návrh 2701
Louis Michel

Návrh nařízení
Článek 60

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Článek 60 vypouští se
Odklad návrhu opatření
1. Pokud má Komise vážné pochybnosti o 
tom, zda by návrh opatření zajišťoval 
správné uplatňování tohoto nařízení, nebo 
o tom, zda by bez něho docházelo k 
nejednotnému uplatňování, může do 
jednoho měsíce od oznámení uvedeného v 
čl. 59 odst. 4 přijmout odůvodněné 
rozhodnutí, kterým bude od orgánu 
dozoru vyžadovat, aby přijetí daného 
opatření odložil s přihlédnutím ke 
stanovisku vydanému Evropskou radou 
pro ochranu údajů podle čl. 58 odst. 7 
nebo čl. 61 odst. 2, pokud je to zjevně 
zapotřebí k:
a) sladění odlišných postojů orgánu 
dozoru a Evropské rady pro ochranu 
údajů, pokud se to stále zdá být možné, 
nebo
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b přijetí opatření podle čl. 62 odst. 1 písm. 
a).
2. Komise stanoví dobu trvání tohoto 
odkladu, která nepřesáhne 12 měsíců.
3. Během období uvedeného v odstavci 2 
nesmí orgán dozoru návrh opatření 
přijmout.

Or. en

Pozměňovací návrh 2702
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Článek 60

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Článek 60 vypouští se
Odklad návrhu opatření
1. Pokud má Komise vážné pochybnosti o 
tom, zda by návrh opatření zajišťoval 
správné uplatňování tohoto nařízení, nebo 
o tom, zda by bez něho docházelo k 
nejednotnému uplatňování, může do 
jednoho měsíce od oznámení uvedeného v 
čl. 59 odst. 4 přijmout odůvodněné 
rozhodnutí, kterým bude od orgánu 
dozoru vyžadovat, aby přijetí daného 
opatření odložil s přihlédnutím ke 
stanovisku vydanému Evropskou radou 
pro ochranu údajů podle čl. 58 odst. 7 
nebo čl. 61 odst. 2, pokud je to zjevně 
zapotřebí k:
a) sladění odlišných postojů orgánu 
dozoru a Evropské rady pro ochranu 
údajů, pokud se to stále zdá být možné, 
nebo
b přijetí opatření podle čl. 62 odst. 1 písm. 
a).
2. Komise stanoví dobu trvání tohoto 
odkladu, která nepřesáhne 12 měsíců.
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3. Během období uvedeného v odstavci 2 
nesmí orgán dozoru návrh opatření 
přijmout.

Or. en

Pozměňovací návrh 2703
Sarah Ludford

Návrh nařízení
Článek 60

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Článek 60 vypouští se
Odklad návrhu opatření
1. Pokud má Komise vážné pochybnosti o 
tom, zda by návrh opatření zajišťoval 
správné uplatňování tohoto nařízení, nebo 
o tom, zda by bez něho docházelo k 
nejednotnému uplatňování, může do 
jednoho měsíce od oznámení uvedeného v 
čl. 59 odst. 4 přijmout odůvodněné 
rozhodnutí, kterým bude od orgánu 
dozoru vyžadovat, aby přijetí daného 
opatření odložil s přihlédnutím ke 
stanovisku vydanému Evropskou radou 
pro ochranu údajů podle čl. 58 odst. 7 
nebo čl. 61 odst. 2, pokud je to zjevně 
zapotřebí k:
a) sladění odlišných postojů orgánu 
dozoru a Evropské rady pro ochranu 
údajů, pokud se to stále zdá být možné, 
nebo
b přijetí opatření podle čl. 62 odst. 1 písm. 
a).
2. Komise stanoví dobu trvání tohoto 
odkladu, která nepřesáhne 12 měsíců.
3. Během období uvedeného v odstavci 2 
nesmí orgán dozoru návrh opatření 
přijmout.

Or. en
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Odůvodnění

Není vhodné, aby Evropská komise měla pravomoc odložit návrh opatření.

Pozměňovací návrh 2704
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nařízení
Článek 60

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud má Komise vážné pochybnosti o 
tom, zda by návrh opatření zajišťoval 
správné uplatňování tohoto nařízení, nebo 
o tom, zda by bez něho docházelo k 
nejednotnému uplatňování, může do 
jednoho měsíce od oznámení uvedeného v 
čl. 59 odst. 4 přijmout odůvodněné 
rozhodnutí, kterým bude od orgánu 
dozoru vyžadovat, aby přijetí daného 
opatření odložil s přihlédnutím ke 
stanovisku vydanému Evropskou radou 
pro ochranu údajů podle čl. 58 odst. 7 
nebo čl. 61 odst. 2, pokud je to zjevně 
zapotřebí k:

vypouští se

a) sladění odlišných postojů orgánu 
dozoru a Evropské rady pro ochranu 
údajů, pokud se to stále zdá být možné, 
nebo
b přijetí opatření podle čl. 62 odst. 1 písm. 
a).
2. Komise stanoví dobu trvání tohoto 
odkladu, která nepřesáhne 12 měsíců.
3. Během období uvedeného v odstavci 2 
nesmí orgán dozoru návrh opatření 
přijmout.

Or. es

Pozměňovací návrh 2705
Timothy Kirkhope
za skupinu ECR



PE506.170v02-00 48/177 AM\929533CS.doc

CS

Návrh nařízení
Čl. 60 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud má Komise vážné pochybnosti o 
tom, zda by návrh opatření zajišťoval 
správné uplatňování tohoto nařízení, nebo 
o tom, zda by bez něho docházelo k 
nejednotnému uplatňování, může do 
jednoho měsíce od oznámení uvedeného v 
čl. 59 odst. 4 přijmout odůvodněné 
rozhodnutí, kterým bude od orgánu 
dozoru vyžadovat, aby přijetí daného 
opatření odložil s přihlédnutím ke 
stanovisku vydanému Evropskou radou 
pro ochranu údajů podle čl. 58 odst. 7 
nebo čl. 61 odst. 2, pokud je to zjevně 
zapotřebí k:

vypouští se

a) sladění odlišných postojů orgánu 
dozoru a Evropské rady pro ochranu 
údajů, pokud se to stále zdá být možné, 
nebo
b přijetí opatření podle čl. 62 odst. 1 písm. 
a).
2. Komise stanoví dobu trvání tohoto 
odkladu, která nepřesáhne 12 měsíců.
3. Během období uvedeného v odstavci 2 
nesmí orgán dozoru návrh opatření 
přijmout.

Or. en

Pozměňovací návrh 2706
Monika Hohlmeier

Návrh nařízení
Čl. 60 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud má Komise vážné pochybnosti o 
tom, zda by návrh opatření zajišťoval 

1. Pokud má Komise vážné pochybnosti o 
tom, zda by návrh opatření zajišťoval 
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správné uplatňování tohoto nařízení, nebo 
o tom, zda by bez něho docházelo k 
nejednotnému uplatňování, může do 
jednoho měsíce od oznámení uvedeného v 
čl. 59 odst. 4 přijmout odůvodněné 
rozhodnutí, kterým bude od orgánu dozoru 
vyžadovat, aby přijetí daného opatření 
odložil s přihlédnutím ke stanovisku 
vydanému Evropskou radou pro ochranu 
údajů podle čl. 58 odst. 7 nebo čl. 61 odst. 
2, pokud je to zjevně zapotřebí k

správné uplatňování tohoto nařízení, může 
do jednoho měsíce od oznámení uvedeného 
v čl. 59 odst. 4 přijmout odůvodněné 
rozhodnutí, kterým bude od orgánu dozoru 
vyžadovat, aby přijetí daného opatření 
odložil s přihlédnutím ke stanovisku 
vydanému Evropskou radou pro ochranu 
údajů podle čl. 58 odst. 7 nebo čl. 61 odst. 
2, pokud je to zjevně zapotřebí k

Or. de

Pozměňovací návrh 2707
Monika Hohlmeier

Návrh nařízení
Čl. 60 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) sladění odlišných postojů orgánu dozoru 
a Evropské rady pro ochranu údajů, pokud 
se to stále zdá být možné, nebo

a) sladění výrazně odlišných postojů 
orgánu dozoru a Evropské rady pro 
ochranu údajů, pokud se to stále zdá být 
možné, nebo

Or. de

Pozměňovací návrh 2708
Monika Hohlmeier

Návrh nařízení
Čl. 60 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise stanoví dobu trvání tohoto 
odkladu, která nepřesáhne 12 měsíců.

2. Komise stanoví dobu trvání tohoto 
odkladu, která nepřesáhne 8 týdnů.

Or. de
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Pozměňovací návrh 2709
Monika Hohlmeier

Návrh nařízení
Článek 60 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 60a
Informování Evropského parlamentu a 

Rady
Komise v pravidelných intervalech 
nejméně jednou za šest měsíců informuje 
Radu a Evropský parlament na základě 
zprávy od předsedy Evropské rady pro 
ochranu údajů o záležitostech řešených v 
rámci mechanismu jednotnosti a 
předkládá závěry Komise a Evropské rady 
pro ochranu údajů, s cílem zajistit 
jednotné provádění a uplatňování tohoto 
nařízení.

Or. de

Pozměňovací návrh 2710
Alexander Alvaro

Návrh nařízení
Čl. 61 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za výjimečných okolností, kdy se orgán 
dozoru domnívá, že je třeba naléhavě 
jednat, aby byly ochráněny zájmy subjektů 
údajů, zejména pokud hrozí, že změna 
stávajícího stavu by mohla značně ztížit 
výkon některého z práv určitého subjektu 
údajů, nebo aby se předešlo významnému 
poškozování, nebo že je třeba naléhavě 
jednat z jiných důvodů, může se orgán 
dozoru odchýlit od postupu uvedeného v 
článku 58 a může okamžitě přijmout 
dočasná opatření se stanovenou dobou 
platnosti. Předmětná opatření oznámí orgán 

1. Za výjimečných okolností, kdy se orgán 
dozoru domnívá, že je třeba naléhavě 
jednat, aby byly ochráněny zájmy subjektů 
údajů, zejména pokud hrozí, že změna 
stávajícího stavu by mohla značně ztížit 
výkon některého z práv určitého subjektu 
údajů, nebo aby se předešlo významnému 
poškozování, nebo že je třeba naléhavě 
jednat z jiných důvodů, může se orgán 
dozoru odchýlit od postupu uvedeného v 
článku 58 a může okamžitě přijmout 
dočasná opatření se stanovenou dobou 
platnosti. Předmětná opatření oznámí orgán 
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dozoru bez prodlení a s uvedením všech 
důvodů Evropské radě pro ochranu údajů a 
Komisi.

dozoru bez prodlení a s uvedením všech 
důvodů Evropské radě pro ochranu údajů, 
příslušnému správci nebo zpracovateli a 
Komisi.

Or. en

Pozměňovací návrh 2711
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Čl. 61 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za výjimečných okolností, kdy se orgán 
dozoru domnívá, že je třeba naléhavě 
jednat, aby byly ochráněny zájmy subjektů 
údajů, zejména pokud hrozí, že změna 
stávajícího stavu by mohla značně ztížit 
výkon některého z práv určitého subjektu 
údajů, nebo aby se předešlo významnému 
poškozování, nebo že je třeba naléhavě 
jednat z jiných důvodů, může se orgán 
dozoru odchýlit od postupu uvedeného v 
článku 58 a může okamžitě přijmout 
dočasná opatření se stanovenou dobou 
platnosti. Předmětná opatření oznámí orgán 
dozoru bez prodlení a s uvedením všech 
důvodů Evropské radě pro ochranu údajů a
Komisi.

1. Za výjimečných okolností, kdy se orgán 
dozoru domnívá, že je třeba naléhavě 
jednat, aby byly ochráněny zájmy subjektu 
údajů v rámci příslušného dozoru, pokud 
hrozí, že změna stávajícího stavu by mohla 
značně ztížit výkon některého z práv 
určitého subjektu údajů, nebo aby se 
předešlo významnému poškozování 
jasným narušením bezpečnosti údajů 
nebo neoprávněnou nečinností 
příslušného orgánu dozoru, může se orgán 
dozoru odchýlit od postupu uvedeného v 
článku 58 a může okamžitě přijmout 
dočasná opatření se stanovenou dobou 
platnosti. Předmětná opatření oznámí orgán 
dozoru bez prodlení a s uvedením všech 
důvodů příslušnému orgánu dozoru,
Evropské radě pro ochranu údajů, Komisi a 
správci nebo zpracovateli.

Or. en

Pozměňovací návrh 2712
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 61 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za výjimečných okolností, kdy se orgán 
dozoru domnívá, že je třeba naléhavě 
jednat, aby byly ochráněny zájmy subjektů 
údajů, zejména pokud hrozí, že změna 
stávajícího stavu by mohla značně ztížit 
výkon některého z práv určitého subjektu 
údajů, nebo aby se předešlo významnému 
poškozování, nebo že je třeba naléhavě 
jednat z jiných důvodů, může se orgán 
dozoru odchýlit od postupu uvedeného v 
článku 58 a může okamžitě přijmout 
dočasná opatření se stanovenou dobou 
platnosti. Předmětná opatření oznámí orgán 
dozoru bez prodlení a s uvedením všech 
důvodů Evropské radě pro ochranu údajů a 
Komisi.

1. Za výjimečných okolností, kdy se orgán 
dozoru domnívá, že je třeba naléhavě 
jednat, aby byly ochráněny zájmy subjektů 
údajů, zejména pokud hrozí, že změna 
stávajícího stavu by mohla značně ztížit 
výkon některého z práv určitého subjektu 
údajů, nebo aby se předešlo významnému 
poškozování, nebo že je třeba naléhavě 
jednat z jiných důvodů, může se orgán 
dozoru odchýlit od postupu uvedeného v 
článku 58 a může okamžitě přijmout 
dočasná opatření se stanovenou dobou 
platnosti. Předmětná opatření oznámí orgán 
dozoru bez prodlení a s uvedením všech 
důvodů Evropské radě pro ochranu údajů, 
příslušnému správci nebo zpracovateli a 
Komisi.

Or. en

Pozměňovací návrh 2713
Axel Voss

Návrh nařízení
Čl. 61 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za výjimečných okolností, kdy se orgán 
dozoru domnívá, že je třeba naléhavě 
jednat, aby byly ochráněny zájmy subjektů 
údajů, zejména pokud hrozí, že změna 
stávajícího stavu by mohla značně ztížit 
výkon některého z práv určitého subjektu 
údajů, nebo aby se předešlo významnému 
poškozování, nebo že je třeba naléhavě 
jednat z jiných důvodů, může se orgán 
dozoru odchýlit od postupu uvedeného v 
článku 58 a může okamžitě přijmout 
dočasná opatření se stanovenou dobou 
platnosti. Předmětná opatření oznámí orgán 
dozoru bez prodlení a s uvedením všech 
důvodů Evropské radě pro ochranu údajů a

1. Za výjimečných okolností, kdy se orgán 
dozoru domnívá, že je třeba naléhavě 
jednat, aby byly ochráněny zájmy subjektů 
údajů, zejména pokud hrozí, že změna 
stávajícího stavu by mohla značně ztížit 
výkon některého z práv určitého subjektu 
údajů, nebo aby se předešlo významnému 
poškozování, nebo že je třeba naléhavě 
jednat z jiných důvodů, může se orgán 
dozoru odchýlit od postupu uvedeného v 
článku 58 a může okamžitě přijmout 
dočasná opatření se stanovenou dobou 
platnosti. Předmětná opatření oznámí orgán 
dozoru bez prodlení a s uvedením všech 
důvodů Evropské radě pro ochranu údajů, 
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Komisi. Komisi a příslušnému správci nebo 
zpracovateli.

Or. en

Odůvodnění

Převzato ze stanoviska ITRE.

Pozměňovací návrh 2714
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Čl. 61 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud orgán dozoru přijme opatření 
podle odstavce 1 a domnívá se, že je třeba 
naléhavě přijmout konečná opatření, 
může požádat Evropskou radu pro ochranu 
údajů o urgentní stanovisko, přičemž svou 
žádost o takové stanovisko zdůvodní a 
zdůvodní také naléhavost konečných 
opatření.

2. Pokud orgán dozoru přijme opatření 
podle odstavce 1, požádá Evropskou radu 
pro ochranu údajů o urgentní stanovisko, 
přičemž svůj požadavek zdůvodní a 
zdůvodní také naléhavost konečných 
opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 2715
Axel Voss

Návrh nařízení
Čl. 61 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud orgán dozoru přijme opatření 
podle odstavce 1 a domnívá se, že je třeba 
naléhavě přijmout konečná opatření, 
může požádat Evropskou radu pro ochranu
údajů o urgentní stanovisko, přičemž svou 
žádost o takové stanovisko zdůvodní a 
zdůvodní také naléhavost konečných 
opatření.

2. Pokud orgán dozoru přijme opatření 
podle odstavce 1, požádá Evropskou radu 
pro ochranu údajů o urgentní stanovisko, 
přičemž svůj požadavek zdůvodní a 
zdůvodní také naléhavost konečných 
opatření.
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Or. en

Odůvodnění

Převzato ze stanoviska ITRE.

Pozměňovací návrh 2716
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Článek 61 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 61a
Zásah Komise

1. Do deseti týdnů po předložení záležitosti 
podle článku 58 nebo nejpozději do šesti 
týdnů v případech podle článku 61 může 
Komise přijmout k záležitostem 
předloženým podle článků 58 nebo 61 
odůvodněné doporučení, aby zajistila 
správné a jednotné uplatňování tohoto 
nařízení.
2. Pokud Komise přijme odůvodněné 
doporučení v souladu s odstavcem 1, daný 
orgán dozoru jej maximálně zohlední a 
Komisi a Evropské radě pro ochranu 
údajů následně sdělí, zda svůj návrh 
opatření hodlá zachovat, nebo jej změnit.
3. Jestliže se daný orgán dozoru nehodlá 
stanoviskem Komise řídit, informuje o 
tom ve lhůtě jednoho měsíce Komisi a 
Evropskou radu pro ochranu údajů a svůj 
postoj zdůvodní. Toto zdůvodnění se 
zveřejní.
Orgán dozoru může v jakékoli fázi řízení
návrh opatření odvolat.

Or. en
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Pozměňovací návrh 2717
Alexander Alvaro

Návrh nařízení
Článek 62 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Prováděcí akty Akty v přenesené pravomoci

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 2718
Alexander Alvaro

Návrh nařízení
Čl. 62 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise může přijímat prováděcí akty za 
účelem:

1. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
86 za účelem:

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 2719
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Čl. 62 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise může přijímat prováděcí akty za 
účelem:

1. Komise může po vyžádání stanoviska 
Evropské rady pro ochranu údajů přijímat 
prováděcí akty za účelem:

Or. en

Pozměňovací návrh 2720
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Čl. 62 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) rozhodnutí o správném uplatňování 
tohoto nařízení v souladu s jeho cíli a 
požadavky ve vztahu k záležitostem 
oznámeným orgány dozoru podle článků 
58 nebo 61, pokud jde o záležitost, u níž 
bylo přijato odůvodněné rozhodnutí podle 
čl. 60 odst. 1, nebo o záležitost, u níž 
orgán dozoru nepředloží návrh opatření a 
u níž orgán dozoru naznačil, že se 
nehodlá řídit stanoviskem Komise 
přijatým podle článku 59;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 2721
Axel Voss

Návrh nařízení
Čl. 62 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) rozhodnutí o správném uplatňování 
tohoto nařízení v souladu s jeho cíli a 
požadavky ve vztahu k záležitostem 
oznámeným orgány dozoru podle článků 
58 nebo 61, pokud jde o záležitost, u níž 

vypouští se
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bylo přijato odůvodněné rozhodnutí podle 
čl. 60 odst. 1, nebo o záležitost, u níž 
orgán dozoru nepředloží návrh opatření a 
u níž orgán dozoru naznačil, že se 
nehodlá řídit stanoviskem Komise 
přijatým podle článku 59;

Or. en

Odůvodnění

Ze stanoviska ITRE.

Pozměňovací návrh 2722
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nařízení
Čl. 62 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) rozhodnutí o správném uplatňování 
tohoto nařízení v souladu s jeho cíli a 
požadavky ve vztahu k záležitostem 
oznámeným orgány dozoru podle článků 
58 nebo 61, pokud jde o záležitost, u níž 
bylo přijato odůvodněné rozhodnutí podle 
čl. 60 odst. 1, nebo o záležitost, u níž 
orgán dozoru nepředloží návrh opatření a 
u níž orgán dozoru naznačil, že se 
nehodlá řídit stanoviskem Komise 
přijatým podle článku 59;

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 2723
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Čl. 62 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) rozhodnutí ve lhůtě uvedené v čl. 59 vypouští se
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odst. 1 o tom, zda prohlásí navrhované 
standardní doložky o ochraně údajů 
uvedené v čl. 58 odst. 2 písm. d) za obecně 
platné;

Or. en

Pozměňovací návrh 2724
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nařízení
Čl. 62 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) rozhodnutí ve lhůtě uvedené v čl. 59 
odst. 1 o tom, zda prohlásí navrhované 
standardní doložky o ochraně údajů 
uvedené v čl. 58 odst. 2 písm. d) za obecně 
platné;

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 2725
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Čl. 62 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) určení formátu a postupů pro 
uplatňování mechanismu jednotnosti 
uvedeného v tomto oddíle;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 2726
Alexander Alvaro

Návrh nařízení
Čl. 62 – odst. 1 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem podle čl. 87 
odst. 2.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 2727
Alexander Alvaro

Návrh nařízení
Čl. 62 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V naléhavých a řádně odůvodněných 
případech, které se týkají zájmů subjektů 
údajů a jsou uvedené v odst. 1 písm. a), 
přijme Komise okamžitě použitelné 
prováděcí akty postupem uvedeným v čl. 
87 odst. 3. Tyto akty platí po dobu 
nepřesahující 12 měsíců.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 2728
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nařízení
Čl. 62 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V naléhavých a řádně odůvodněných 
případech, které se týkají zájmů subjektů 
údajů a jsou uvedené v odst. 1 písm. a), 

vypouští se
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přijme Komise okamžitě použitelné 
prováděcí akty postupem uvedeným v čl. 
87 odst. 3. Tyto akty platí po dobu 
nepřesahující 12 měsíců.

Or. es

Pozměňovací návrh 2729
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Čl. 62 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V naléhavých a řádně odůvodněných 
případech, které se týkají zájmů subjektů 
údajů a jsou uvedené v odst. 1 písm. a), 
přijme Komise okamžitě použitelné 
prováděcí akty postupem uvedeným v čl. 
87 odst. 3. Tyto akty platí po dobu 
nepřesahující 12 měsíců.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 2730
Timothy Kirkhope
za skupinu ECR

Návrh nařízení
Čl. 63 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Vykonatelné opatření orgánu dozoru 
jednoho členského státu se pro účely 
tohoto nařízení vykonává ve všech 
dotčených členských státech.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 2731
Timothy Kirkhope
za skupinu ECR

Návrh nařízení
Čl. 63 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Jestliže některý orgán dozoru 
nepředloží návrh určitého opatření do 
mechanismu jednotnosti, a poruší tak 
ustanovení čl. 58 odst. 1 až 5, toto jeho 
opatření nebude právoplatné ani 
vykonatelné.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 2732
Alexander Alvaro

Návrh nařízení
Článek 63 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 63a
Odvolací řízení

Aniž jsou dotčeny pravomoci soudního 
systému členských států a Unie, Evropská 
rada pro ochranu údajů může vydávat 
závazná stanoviska, pokud: 
a) se subjekt údajů nebo správce údajů 
odvolává na základě nejednotného 
uplatňování tohoto nařízení v členských 
státech, a 
b) pomocí mechanismu jednotnosti 
popsaného v článcích 58 až 63 se 
nepodařilo zajistit, aby se na určitém 
opatření shodla prostá většina členů 
Evropské rady pro ochranu údajů. Před 
vydáním takového stanoviska vezme 
Evropská rada pro ochranu údajů v 
úvahu všechny náležité informace, které jí 
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může poskytnout příslušný orgán pro 
ochranu údajů, včetně názoru 
zúčastněných stran.

Or. en

Odůvodnění

Odvolací řízení je nezbytné v případě nejednotného používání tohoto nařízení ve všech 
členských státech a v případě, že selže mechanismus jednotnosti.

Pozměňovací návrh 2733
Timothy Kirkhope
za skupinu ECR

Návrh nařízení
Čl. 65 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Evropská rada pro ochranu údajů při 
výkonu svých povinností nevyhledává ani 
nepřijímá ničí pokyny, aniž by tím byly 
dotčeny žádosti Komise uvedené v čl. 66 
odst. 1 písm. b) a odst. 2.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 2734
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 66 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Evropská rada pro ochranu údajů 
zajišťuje jednotné uplatňování tohoto 
nařízení. Za tímto účelem Evropská rada 
pro ochranu údajů ze své vlastní iniciativy 
nebo na žádost Komise zejména:

1. Evropská rada pro ochranu údajů 
zajišťuje jednotné uplatňování tohoto 
nařízení. Za tímto účelem Evropská rada 
pro ochranu údajů ze své vlastní iniciativy,
na žádost Komise nebo jiných 
zúčastněných stran zejména:

Or. en
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Pozměňovací návrh 2735
Frank Engel

Návrh nařízení
Čl. 66 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Evropská rada pro ochranu údajů 
zajišťuje jednotné uplatňování tohoto 
nařízení. Za tímto účelem Evropská rada 
pro ochranu údajů ze své vlastní iniciativy 
nebo na žádost Komise zejména:

1. Evropská rada pro ochranu údajů 
zajišťuje jednotné uplatňování tohoto 
nařízení. Za tímto účelem Evropská rada 
pro ochranu údajů ze své vlastní iniciativy,
na žádost Evropského parlamentu, Rady 
nebo Komise zejména:

Or. en

Pozměňovací návrh 2736
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Čl. 66 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Evropská rada pro ochranu údajů 
zajišťuje jednotné uplatňování tohoto 
nařízení. Za tímto účelem Evropská rada 
pro ochranu údajů ze své vlastní iniciativy 
nebo na žádost Komise zejména:

1. Evropská rada pro ochranu údajů 
zajišťuje jednotné uplatňování tohoto 
nařízení. Za tímto účelem Evropská rada 
pro ochranu údajů ze své vlastní iniciativy 
nebo na žádost Evropského parlamentu, 
Rady a Komise zejména:

Or. en

Pozměňovací návrh 2737
Axel Voss

Návrh nařízení
Čl. 66 – odst. 1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Evropská rada pro ochranu údajů 
zajišťuje jednotné uplatňování tohoto 
nařízení. Za tímto účelem Evropská rada 
pro ochranu údajů ze své vlastní iniciativy 
nebo na žádost Komise zejména:

1. Evropská rada pro ochranu údajů 
zajišťuje jednotné uplatňování tohoto 
nařízení. Za tímto účelem Evropská rada 
pro ochranu údajů ze své vlastní iniciativy 
nebo na žádost Komise nebo jiných 
zúčastněných stran zejména:

Or. en

Odůvodnění

Převzato ze stanoviska ITRE.

Pozměňovací návrh 2738
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Čl. 66 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) poskytuje poradenství evropským 
institucím ve veškerých záležitostech 
souvisejících s ochranou osobních údajů v 
Unii včetně jakýchkoli navrhovaných změn 
tohoto nařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 2739
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 66 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) prošetřuje ze své vlastní iniciativy nebo 
na žádost jednoho ze svých členů nebo na 
žádost Komise veškeré otázky týkající se 
uplatňování tohoto nařízení a pro orgány 

b) prošetřuje ze své vlastní iniciativy nebo 
na žádost jednoho ze svých členů, Komise 
nebo jiných zúčastněných stran veškeré 
otázky týkající se uplatňování tohoto 
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dozoru vydává pokyny, doporučení a 
osvědčené postupy, aby podporovala 
jednotné uplatňování tohoto nařízení;

nařízení a pro orgány dozoru vydává 
pokyny, doporučení a osvědčené postupy, 
aby podporovala jednotné uplatňování 
tohoto nařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 2740
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Čl. 66 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) prošetřuje ze své vlastní iniciativy nebo 
na žádost jednoho ze svých členů nebo na 
žádost Komise veškeré otázky týkající se 
uplatňování tohoto nařízení a pro orgány 
dozoru vydává pokyny, doporučení a 
osvědčené postupy, aby podporovala 
jednotné uplatňování tohoto nařízení;

b) prošetřuje ze své vlastní iniciativy nebo 
na žádost jednoho ze svých členů nebo na 
žádost Evropského parlementu, Rady 
nebo Komise veškeré otázky týkající se 
uplatňování tohoto nařízení a pro orgány 
dozoru vydává pokyny, doporučení a 
osvědčené postupy, aby podporovala 
jednotné uplatňování tohoto nařízení, a to i 
v otázce využívání pravomocí k vymáhání 
práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 2741
Axel Voss

Návrh nařízení
Čl. 66 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) prošetřuje ze své vlastní iniciativy nebo 
na žádost jednoho ze svých členů nebo na 
žádost Komise veškeré otázky týkající se 
uplatňování tohoto nařízení a pro orgány 
dozoru vydává pokyny, doporučení a 
osvědčené postupy, aby podporovala 
jednotné uplatňování tohoto nařízení;

b) prošetřuje ze své vlastní iniciativy nebo 
na žádost jednoho ze svých členů, Komise 
nebo jiných zúčastněných stran veškeré 
otázky týkající se uplatňování tohoto 
nařízení a pro orgány dozoru vydává 
pokyny, doporučení a osvědčené postupy, 
aby podporovala jednotné uplatňování 
tohoto nařízení;
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Or. en

Odůvodnění

Převzato ze stanoviska ITRE.

Pozměňovací návrh 2742
Alexander Alvaro

Návrh nařízení
Čl. 66 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) vydává stanoviska k návrhům 
rozhodnutí orgánů dozoru podle 
mechanismu jednotnosti uvedeného v 
článku 57;

d) vydává stanoviska k návrhům 
rozhodnutí orgánů dozoru podle 
mechanismu jednotnosti uvedeného v 
článku 57 a čl. 63a;

Or. en

Pozměňovací návrh 2743
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Čl. 66 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) poskytuje stanoviska, který orgán by 
měl být vedoucím orgánem podle čl. 54a 
odst. 3;

Or. en

Pozměňovací návrh 2744
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Čl. 66 – odst. 1 – písm. g a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) poskytuje stanovisko Komisi při 
přípravě aktů v přenesené pravomoci a 
prováděcích aktů na základě tohoto 
nařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 2745
Louis Michel

Návrh nařízení
Čl. 66 – odst. 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) posuzuje kodexy chování a úpravy či 
rozšíření stávajících kodexů chování, 
která jí byla předložena v souladu s čl. 38 
odst. 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 2746
Sophia in 't Veld

Návrh nařízení
Čl. 66 – odst. 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) poskytuje pomoc nebo vede soudní 
spory jménem orgánu dozoru a na jeho 
žádost, pokud nemá orgán dozoru 
dostatečné zdroje na to, aby se mohl
účinně obrátit na soud;

Or. en

Odůvodnění

Toto je zvláště důležité v případech vedených proti společnostem, které by mohly skončit
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vysokými pokutami, avšak právní kapacity orgánu pro ochranu údajů nemohou účinně 
soupeřit s kapacitami dotyčné společnosti.

Pozměňovací návrh 2747
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nařízení
Čl. 66 – odst. 1 – písm. ga (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) navrhuje koncepce, z nichž by měla 
vycházet evropská certifikační politika, 
sleduje a hodnotí provádění a předkládá 
své závěry Komisi.

Or. es

Pozměňovací návrh 2748
Carmen Romero López

Návrh nařízení
Čl. 66 – odst. 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) stanovuje společné postupy pro přijetí 
a prošetřování informací vztahujících se 
ke stížnostem na protiprávní zpracování 
osobních údajů s cílem chránit 
informátory před odvetnými opatřeními a 
zajistit důvěrnost zdrojů těchto informací 
v případech, kdy se na informátory mohou 
vztahovat zákony třetích zemí, zakazující
odhalení takového nezákonného 
zpracování osobních údajů.

Or. es

Odůvodnění

Navrhuje se stanovit společné postupy pro řešení stížností od informátorů a přijmout opatření 
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na jejich ochranu před možnými odvetnými opatřeními a případně na zachování jejich 
totožnosti v utajení.

Pozměňovací návrh 2749
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Čl. 66 – odst. 1 – písm. g b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gb) zaujímá stanovisko ke kodexům 
chování vypracovaným na úrovni Unie; 

Or. en

Pozměňovací návrh 2750
Sophia in 't Veld

Návrh nařízení
Čl. 66 – odst. 1 – písm. g b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gb) Evropská rada pro ochranu údajů 
pracuje transparentním způsobem a v 
případě potřeby se radí se zúčastněnými 
stranami při vytváření specifikací, 
stanovisek, pokynů nebo jiných výstupů
na základě tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 2751
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Čl. 66 – odst. 1 – písm. g c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gc) stanovuje s orgány dozoru pevně 
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určený poplatek za poskytnutí 
standardizované známky ochrany údajů
„Evropská pečeť ochrany údajů“.

Or. en

Pozměňovací návrh 2752
Judith Sargentini

Návrh nařízení
Čl. 66 – odst. 1 – písm. g d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gd) stanovuje společné postupy pro přijetí 
a prošetření informací ohledně případů 
údajného protiprávního zpracování 
osobních údajů, pro ochranu informátorů
před odvetnými opatřeními a zajištění
důvěrnosti a zdrojů získaných informací; 
s přihlédnutím ke skutečnosti, že 
informátoři se mohou sami vystavovat 
nebezpečí trestního stíhání na základě 
zákonů třetích zemí, které zakazují 
zveřejnění takového nezákonného 
zpracování osobních údajů.

Or. en

Odůvodnění

Vyžaduje, aby rada pro ochranu údajů chránila informátory, kteří orgánům dozoru poskytnou 
informace o utajovaných činnostech protiprávního zpracování údajů, zejména pokud jde o 
právní předpisy třetích zemí, jež usilují o povolení zveřejnění údajů, které by byly v EU 
protiprávní. Velmi závažné případy pravděpodobně vyžadují zapojení více orgánů pro 
ochranu údajů, a proto je zapotřebí koordinace na úrovni Rady a jednotnost.

Pozměňovací návrh 2753
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Čl. 66 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Jestliže Komise žádá Evropskou radu 
pro ochranu údajů o poradenství, může 
stanovit lhůtu, během které jej má 
Evropská rada pro ochranu údajů 
poskytnout, s přihlédnutím k naléhavosti 
dané záležitosti.

2. Jestliže Evropský parlament, Rada nebo 
Komise žádá Evropskou radu pro ochranu 
údajů o poradenství, může stanovit lhůtu, 
během které jej má Evropská rada pro 
ochranu údajů poskytnout, s přihlédnutím k 
naléhavosti dané záležitosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 2754
Alexander Alvaro

Návrh nařízení
Čl. 66 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Evropská rada pro ochranu údajů v 
případě potřeby konzultuje v rámci plnění
úkolů uvedených v tomto článku 
zúčastněné strany a poskytne jim možnost 
se v přiměřené lhůtě vyjádřit. Evropská 
rada pro ochranu údajů výsledky postupu 
konzultace zveřejní, aniž je tím dotčen 
článek 72.

Or. en

Pozměňovací návrh 2755
Frank Engel

Návrh nařízení
Čl. 66 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Evropská rada pro ochranu údajů v 
případě potřeby konzultuje v rámci plnění
úkolů uvedených v tomto článku 
zúčastněné strany a poskytne jim možnost 
se v přiměřené lhůtě vyjádřit. Evropská 
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rada pro ochranu údajů výsledky postupu 
konzultace zveřejní, aniž je tím dotčen 
článek 72.

Or. en

Pozměňovací návrh 2756
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 66 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Evropská rada pro ochranu údajů v 
případě potřeby konzultuje v rámci plnění
úkolů uvedených v tomto článku 
zúčastněné strany a poskytne jim možnost 
se v přiměřené lhůtě vyjádřit. Evropská 
rada pro ochranu údajů výsledky postupu 
konzultace zveřejní, aniž je tím dotčen 
článek 72.

Or. en

Pozměňovací návrh 2757
Axel Voss

Návrh nařízení
Čl. 66 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Evropská rada pro ochranu údajů v 
případě potřeby konzultuje v rámci plnění
úkolů uvedených v článku 66 zúčastněné 
strany a poskytne jim možnost se v 
přiměřené lhůtě vyjádřit. Evropská rada 
pro ochranu údajů výsledky postupu 
konzultace zveřejní, aniž je tím dotčen 
článek 72.

Or. en
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Odůvodnění

Převzato ze stanoviska ITRE.

Pozměňovací návrh 2758
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Evropská rada pro ochranu údajů přijímá 
rozhodnutí prostou většinou svých členů.

1. Evropská rada pro ochranu údajů přijímá 
rozhodnutí prostou většinou svých členů, 
pokud v jejím jednacím řádu není 
stanoveno jinak.

Or. en

Pozměňovací návrh 2759
Carmen Romero López

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Při hlasování v Evropské radě pro 
ochranu údajů má každý zástupce orgánu 
dozoru členského státu tolik hlasů, kolik 
má jeho členský stát hlasů v Radě 
Evropské unie.

Or. es

Pozměňovací návrh 2760
Csaba Sógor

Návrh nařízení
Čl. 69 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Evropská rada pro ochranu údajů si zvolí 
z řad svých členů předsedu a dva 
místopředsedy. Jedním místopředsedou je 
evropský inspektor ochrany údajů, pokud 
již tento nebyl zvolen předsedou.

1. Evropská rada pro ochranu údajů si zvolí 
z řad svých členů předsedu a dva 
místopředsedy.

Or. hu

Pozměňovací návrh 2761
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nařízení
Čl. 69 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Evropská rada pro ochranu údajů si zvolí 
z řad svých členů předsedu a dva 
místopředsedy. Jedním místopředsedou je 
evropský inspektor ochrany údajů, pokud 
již tento nebyl zvolen předsedou.

1. Evropská rada pro ochranu údajů si zvolí 
z řad svých členů předsedu a dva 
místopředsedy.

Or. es

Pozměňovací návrh 2762
Carmen Romero López

Návrh nařízení
Čl. 69 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Evropská rada pro ochranu údajů si zvolí 
z řad svých členů předsedu a dva 
místopředsedy. Jedním místopředsedou je 
evropský inspektor ochrany údajů, pokud 
již tento nebyl zvolen předsedou.

1. Evropská rada pro ochranu údajů si zvolí 
z řad svých členů předsedu a dva 
místopředsedy.

Or. es
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Pozměňovací návrh 2763
Axel Voss

Návrh nařízení
Čl. 69 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Funkční období předsedy 
a místopředsedů trvá pět let a lze jej 
prodloužit.

2. Funkční období předsedy 
a místopředsedů trvá pět let a lze jej 
prodloužit. Jejich jmenování lze zrušit 
rozhodnutím Evropského parlamentu 
přijatým dvoutřetinovou většinou 
odevzdaných hlasů, které představují 
většinu všech jeho členů.

Or. en

Odůvodnění

Převzato ze stanoviska ITRE.

Pozměňovací návrh 2764
Monika Hohlmeier

Návrh nařízení
Článek 70 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 70a
Odborníci nebo skupina odborníků

1. Evropská rada pro ochranu údajů zřídí
orgán zúčastněných stran složený z 
odborníků příslušných skupin
zúčastněných stran. Předseda může 
takové subjekty navrhnout. Při jejich 
navrhování vezme předseda v úvahu
sdružení subjektů údajů, spotřebitelské
organizace a odborníky ze soukromého 
sektoru a akademické sféry.
2. Rada rozhodne o uspořádání a četnosti 
schůzek skupiny odborníků. Tato 
rozhodnutí musí být založena na 
ustanoveních vnitřních předpisů rady. 



PE506.170v02-00 76/177 AM\929533CS.doc

CS

Tato pravidla budou zveřejněna.
3. Předseda rady je také předsedou 
skupiny odborníků.
4. Členové rady nesmějí být členy skupiny 
odborníků. Členové skupiny odborníků se 
mění jednou během legislatury a alespoň 
jednou za 3 roky. Na zasedání skupiny 
odborníků je zván zástupce zaměstnanců 
Evropského parlamentu a Komise, aby
přispěl k její práci.
5. Rada s odborníky konzultuje svou 
činnost.

Or. de

Pozměňovací návrh 2765
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nařízení
Čl. 71 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Evropské radě pro ochranu údajů je k 
dispozici sekretariát. Služby sekretariátu jí
poskytuje evropský inspektor ochrany 
údajů.

1. Evropské radě pro ochranu údajů je k
dispozici sekretariát. Komise poskytuje 
Radě prostředky nezbytné k fungování 
tohoto sekretariátu.

Or. es

Pozměňovací návrh 2766
Carmen Romero López

Návrh nařízení
Čl. 71 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Evropské radě pro ochranu údajů je k 
dispozici sekretariát. Služby sekretariátu jí 
poskytuje evropský inspektor ochrany 
údajů.

1. Evropské radě pro ochranu údajů je k 
dispozici sekretariát. Služby sekretariátu jí 
poskytuje sekretariát Rady, který vyčlení 
lidské a finanční zdroje nezbytné k 
zajištění efektivního a samostatného 
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vykonávaní jeho povinností pod vedením 
předsedy.

Or. es

Pozměňovací návrh 2767
Monika Hohlmeier

Návrh nařízení
Čl. 71 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) komunikaci mezi členy Evropské rady 
pro ochranu údajů, jejím předsedou a 
Komisí a za komunikaci s dalšími 
institucemi a veřejností;

b) komunikaci mezi členy Evropské rady 
pro ochranu údajů, odborníky nebo 
skupinou odborníků, které Rada 
konzultuje, předsedou a Komisí a za 
komunikaci s dalšími institucemi a 
veřejností;

Or. de

Pozměňovací návrh 2768
Monika Hohlmeier

Návrh nařízení
Čl. 71 – odst. 3 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) přípravu schůzek Evropské rady pro 
ochranu údajů a za práci, která na ně 
navazuje;

e) přípravu schůzek Evropské rady pro 
ochranu údajů a za práci, která na ně 
navazuje, a za odborníky nebo skupinu 
odborníků, kteří jsou do nich zapojeni;

Or. de

Pozměňovací návrh 2769
Monika Hohlmeier

Návrh nařízení
Čl. 71 – odst. 3 – písm. f
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) přípravu, navrhování a zveřejňování 
stanovisek a jiných textů přijímaných 
Evropskou radou pro ochranu údajů.

f) přípravu, navrhování a zveřejňování 
stanovisek a jiných textů přijímaných 
Evropskou radou pro ochranu údajů a
dokumentů odborníků nebo skupiny
odborníků, kteří jsou do práce zapojeni.

Or. de

Pozměňovací návrh 2770
Carmen Romero López

Návrh nařízení
Čl. 71 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Komise do dvou let od vstupu tohoto 
nařízení v platnost předloží návrh nařízení 
o zřízení nezávislé agentury, která zajistí 
fungování tohoto sekretariátu a která
bude mít dostatečné lidské a finanční 
zdroje pro zajištění efektivního a 
samostatného vykonávaní svých 
povinností pod vedením předsedy.

Or. es

Pozměňovací návrh 2771
Sophia in 't Veld

Návrh nařízení
Článek 71 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 71a
Právní služba

1. Evropské radě pro ochranu údajů je k 
dispozici právní služba. Tuto právní 
službu zajišťuje evropský inspektor 
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ochrany údajů.
2. Právní služba zajišťuje orgánům 
dozoru a Evropské radě pro ochranu 
údajů právní pomoc pod vedením 
předsedy.
3. Právní služba odpovídá zejména za:
a) poskytování pomoci orgánům dozoru v 
soudních sporech na žádost orgánu 
dozoru;
b) vedení soudních sporů jménem orgánu 
dozoru, pokud zdroje orgánu dozoru 
nepostačují pro účinné řešení případu
před soudem, a to na žádost orgánu 
dozoru nebo na žádost Evropské rady pro 
ochranu údajů nebo Komise se souhlasem
orgánu dozoru;
c) výměnu právních znalostí a zkušeností
mezi orgány dozoru;
d) vyjasnění soudních sporů se třetími 
zeměmi.

Or. en

Pozměňovací návrh 2772
Timothy Kirkhope
za skupinu ECR

Návrh nařízení
Čl. 72 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jednání Evropské rady pro ochranu 
údajů jsou důvěrná.

1. Jednání Evropské rady pro ochranu 
údajů jsou v případě potřeby důvěrná, při 
zachování nejvyšších možných standardů 
transparentnosti a otevřenosti, pokud jde 
o její běžnou práci.

Or. en
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Pozměňovací návrh 2773
Timothy Kirkhope
za skupinu ECR 

Návrh nařízení
Čl. 72 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Dokumenty předkládané členům 
Evropské rady pro ochranu údajů, 
odborníkům a zástupcům třetích stran 
jsou důvěrné, pokud k nim není poskytnut 
přístup v souladu s nařízením (ES) č. 
1049/2001 nebo je Evropská rada pro 
ochranu údajů jinak nezveřejní.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 2774
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nařízení
Čl. 73 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aniž by tím byly dotčeny jakékoli jiné 
správní nebo soudní opravné prostředky, 
každý subjekt údajů má právo vznést 
stížnost k orgánu dozoru v kterémkoli
členském státě, pokud se domnívá, že 
zpracování jeho osobních údajů není v 
souladu s tímto nařízením.

1. Aniž by tím byly dotčeny jakékoli jiné 
správní nebo soudní opravné prostředky, 
každý subjekt údajů má právo vznést 
stížnost k orgánu dozoru v členském státě, 
v němž má bydliště, pokud se domnívá, že 
zpracování jeho osobních údajů není v 
souladu s tímto nařízením, nebo že nebyla 
plně respektována práva, která jsou mu
přiznána podle nařízení.

Or. es

Pozměňovací návrh 2775
Carmen Romero López

Návrh nařízení
Čl. 73 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aniž by tím byly dotčeny jakékoli jiné 
správní nebo soudní opravné prostředky, 
každý subjekt údajů má právo vznést 
stížnost k orgánu dozoru v kterémkoli
členském státě, pokud se domnívá, že 
zpracování jeho osobních údajů není v 
souladu s tímto nařízením.

1. Aniž by tím byly dotčeny jakékoli jiné 
správní nebo soudní opravné prostředky, 
každý subjekt údajů má právo vznést 
stížnost k orgánu dozoru v členském státě, 
v němž má bydliště, pokud se domnívá, že 
zpracování jeho osobních údajů není v 
souladu s tímto nařízením.

Or. es

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh stanoví postup rozhodování pro orgány dozoru ve všech 
záležitostech, které vyplývají ze stížností občanů jejich členského státu. Podle povahy případu 
může jít o akci koordinovanou vedoucím orgánem, v případě rozdílných názorů záležitost řeší 
Evropská rada pro ochranu údajů. Tato ustanovení umožňují zahájit řízení po podání 
stížnosti.

Pozměňovací návrh 2776
Timothy Kirkhope
za skupinu ECR 

Návrh nařízení
Čl. 73 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aniž by tím byly dotčeny jakékoli jiné 
správní nebo soudní opravné prostředky, 
každý subjekt údajů má právo vznést 
stížnost k orgánu dozoru v kterémkoli
členském státě, pokud se domnívá, že 
zpracování jeho osobních údajů není v 
souladu s tímto nařízením.

1. Aniž by tím byly dotčeny jakékoli jiné 
správní nebo soudní opravné prostředky, 
každý subjekt údajů má právo vznést 
stížnost k orgánu dozoru ve svém vlastním
členském státě nebo k orgánu dozoru v 
členském státě, v němž sídlí správce, a
pokud se domnívá, že zpracování jeho 
osobních údajů není v souladu s tímto 
nařízením.

Or. en

Pozměňovací návrh 2777
Wim van de Camp
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Návrh nařízení
Čl. 73 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Veškeré subjekty, organizace nebo 
sdružení, jejichž cílem je chránit práva a 
zájmy subjektů údajů v souvislosti s 
ochranou jejich osobních údajů a jež byly 
řádně zřízeny v souladu s právem 
některého členského státu, mají právo 
vznést jménem jednoho či více subjektů 
údajů stížnost k orgánu dozoru v 
kterémkoli z členských států, jestliže se 
domnívají, že zpracováním osobních 
údajů byla narušena práva subjektu údajů 
podle tohoto nařízení.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 2778
Louis Michel

Návrh nařízení
Čl. 73 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Veškeré subjekty, organizace nebo 
sdružení, jejichž cílem je chránit práva a 
zájmy subjektů údajů v souvislosti s 
ochranou jejich osobních údajů a jež byly 
řádně zřízeny v souladu s právem 
některého členského státu, mají právo 
vznést jménem jednoho či více subjektů 
údajů stížnost k orgánu dozoru v 
kterémkoli z členských států, jestliže se 
domnívají, že zpracováním osobních 
údajů byla narušena práva subjektu údajů 
podle tohoto nařízení.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 2779
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate Sommer, Lara Comi, Monika 
Hohlmeier, Hubert Pirker, Georgios Papanikolaou, Salvatore Iacolino

Návrh nařízení
Čl. 73 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Veškeré subjekty, organizace nebo 
sdružení, jejichž cílem je chránit práva a 
zájmy subjektů údajů v souvislosti s 
ochranou jejich osobních údajů a jež byly 
řádně zřízeny v souladu s právem 
některého členského státu, mají právo 
vznést jménem jednoho či více subjektů 
údajů stížnost k orgánu dozoru v 
kterémkoli z členských států, jestliže se 
domnívají, že zpracováním osobních 
údajů byla narušena práva subjektu údajů 
podle tohoto nařízení.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Právo na soukromí a ochranu údajů je základním osobním právem, které by nemělo být 
předmětem kolektivní náhrady škody a problematických právních a ekonomických aspektů, 
které jsou s takovým kolektivním odškodněním spotřebitelů spojeny.

Pozměňovací návrh 2780
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nařízení
Čl. 73 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Veškeré subjekty, organizace nebo 
sdružení, jejichž cílem je chránit práva a 
zájmy subjektů údajů v souvislosti s 
ochranou jejich osobních údajů a jež byly 
řádně zřízeny v souladu s právem 
některého členského státu, mají právo
vznést jménem jednoho či více subjektů 
údajů stížnost k orgánu dozoru v 

2. Veškeré subjekty, organizace nebo 
sdružení, jejichž cílem je chránit práva a 
zájmy subjektů údajů v souvislosti s 
ochranou jejich osobních údajů a jež byly 
řádně zřízeny v souladu s právem 
některého členského státu, mohou vznést 
stížnost k orgánu dozoru v tomto členském 
státě za údajné porušení tohoto nařízení. 
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kterémkoli z členských států, jestliže se 
domnívají, že zpracováním osobních 
údajů byla narušena práva subjektu údajů 
podle tohoto nařízení.

Práva udělená jim podle tohoto nařízení 
je rovněž opravňují jednat jménem 
jednoho či více subjektů údajů s bydlištěm 
v tomto členském státě, za předpokladu, že 
k tomu mají dostatečnou plnou moc. 

Or. es

Pozměňovací návrh 2781
Timothy Kirkhope
za skupinu ECR 

Návrh nařízení
Čl. 73 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Veškeré subjekty, organizace nebo 
sdružení, jejichž cílem je chránit práva a 
zájmy subjektů údajů v souvislosti s 
ochranou jejich osobních údajů a jež byly 
řádně zřízeny v souladu s právem 
některého členského státu, mají právo 
vznést jménem jednoho či více subjektů 
údajů stížnost k orgánu dozoru v 
kterémkoli z členských států, jestliže se 
domnívají, že zpracováním osobních údajů 
byla narušena práva subjektu údajů podle 
tohoto nařízení.

2. Veškeré subjekty, organizace nebo 
sdružení, jejichž cílem je chránit práva a 
zájmy subjektů údajů v souvislosti s 
ochranou jejich osobních údajů a jež byly 
řádně zřízeny v souladu s právem 
některého členského státu, mají právo 
vznést jménem jednoho či více subjektů 
údajů se souhlasem subjektu údajů 
stížnost k orgánu dozoru v kterémkoli z 
členských států, pokud byla zpracováním 
osobních údajů narušena práva subjektu 
údajů podle tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 2782
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Návrh nařízení
Čl. 73 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Veškeré subjekty, organizace nebo 
sdružení, jejichž cílem je chránit práva a 
zájmy subjektů údajů v souvislosti s 
ochranou jejich osobních údajů a jež byly 

2. Veškeré subjekty, organizace nebo 
sdružení, jejichž cílem je chránit práva a 
zájmy subjektů údajů v souvislosti s 
ochranou jejich osobních údajů a jež byly 
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řádně zřízeny v souladu s právem 
některého členského státu, mají právo 
vznést jménem jednoho či více subjektů 
údajů stížnost k orgánu dozoru v 
kterémkoli z členských států, jestliže se 
domnívají, že zpracováním osobních údajů 
byla narušena práva subjektu údajů podle 
tohoto nařízení.

řádně zřízeny v souladu s právem 
některého členského státu, především 
zástupci zaměstnanců, mají právo vznést 
jménem jednoho či více subjektů údajů 
stížnost k orgánu dozoru v kterémkoli z 
členských států, jestliže se domnívají, že 
zpracováním osobních údajů byla narušena 
práva subjektu údajů podle tohoto nařízení.

Or. de

Pozměňovací návrh 2783
Carmen Romero López

Návrh nařízení
Čl. 73 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Veškeré subjekty, organizace nebo 
sdružení, jejichž cílem je chránit práva a 
zájmy subjektů údajů v souvislosti s 
ochranou jejich osobních údajů a jež byly 
řádně zřízeny v souladu s právem 
některého členského státu, mají právo 
vznést jménem jednoho či více subjektů 
údajů stížnost k orgánu dozoru v 
kterémkoli z členských států, jestliže se 
domnívají, že zpracováním osobních údajů 
byla narušena práva subjektu údajů podle 
tohoto nařízení.

2. Veškeré subjekty, organizace nebo 
sdružení, jejichž cílem je chránit práva a 
zájmy subjektů údajů v souvislosti s 
ochranou jejich osobních údajů a jež byly 
řádně zřízeny v souladu s právem 
některého členského státu, mají právo 
vznést jménem jednoho či více subjektů 
údajů s bydlištěm v tomto členském státě 
stížnost k orgánu dozoru v tomto členském 
státě, jestliže se domnívají, že zpracováním 
osobních údajů byla narušena práva 
subjektu údajů podle tohoto nařízení.

Or. es

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh stanoví postup rozhodování pro orgány dozoru ve všech 
záležitostech, které vyplývají ze stížností občanů jejich členského státu. Podle povahy případu 
může jít o akci koordinovanou vedoucím orgánem, v případě rozdílných názorů záležitost řeší 
Evropská rada pro ochranu údajů. Tato ustanovení umožňují zahájit řízení po podání 
stížnosti.

Pozměňovací návrh 2784
Anna Hedh, Marita Ulvskog



PE506.170v02-00 86/177 AM\929533CS.doc

CS

Návrh nařízení
Čl. 73 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Veškeré subjekty, organizace nebo 
sdružení, jejichž cílem je chránit práva a 
zájmy subjektů údajů v souvislosti s 
ochranou jejich osobních údajů a jež byly 
řádně zřízeny v souladu s právem 
některého členského státu, mají právo 
vznést jménem jednoho či více subjektů 
údajů stížnost k orgánu dozoru v 
kterémkoli z členských států, jestliže se 
domnívají, že zpracováním osobních údajů 
byla narušena práva subjektu údajů podle 
tohoto nařízení.

2. Veškeré subjekty, organizace nebo 
sdružení, jejichž cílem je chránit práva a 
zájmy subjektů údajů v souvislosti s 
ochranou jejich osobních údajů a jež byly 
řádně zřízeny v souladu s právem 
některého členského státu, včetně zástupců 
pracovníků, mají právo vznést jménem 
jednoho či více subjektů údajů stížnost k 
orgánu dozoru v kterémkoli z členských 
států, jestliže se domnívají, že zpracováním 
osobních údajů byla narušena práva 
subjektu údajů podle tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 2785
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Čl. 73 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Veškeré subjekty, organizace nebo 
sdružení, jejichž cílem je chránit práva a 
zájmy subjektů údajů v souvislosti s 
ochranou jejich osobních údajů a jež byly 
řádně zřízeny v souladu s právem 
některého členského státu, mají právo 
vznést jménem jednoho či více subjektů 
údajů stížnost k orgánu dozoru v 
kterémkoli z členských států, jestliže se 
domnívají, že zpracováním osobních údajů 
byla narušena práva subjektu údajů podle 
tohoto nařízení.

2. Veškeré subjekty, organizace nebo 
sdružení, jejichž cílem je chránit práva a 
zájmy fyzických osob, nebo jednající ve 
veřejném zájmu, jež byly řádně zřízeny v 
souladu s právem některého členského 
státu, mají právo vznést jménem jednoho či 
více subjektů údajů stížnost k orgánu 
dozoru v kterémkoli z členských států, 
jestliže se domnívají, že zpracováním 
osobních údajů byla narušena práva 
subjektu údajů podle tohoto nařízen.

Or. en
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Pozměňovací návrh 2786
Wim van de Camp

Návrh nařízení
Čl. 73 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud se kterýkoli subjekt, organizace 
nebo sdružení uvedené v odstavci 2 
domnívá, že došlo k narušení bezpečnosti 
osobních údajů, má právo vznést stížnost 
k orgánu dozoru v kterémkoli členském 
státě nezávisle na stížnosti subjektu údajů.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 2787
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nařízení
Čl. 73 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud se kterýkoli subjekt, organizace 
nebo sdružení uvedené v odstavci 2 
domnívá, že došlo k narušení bezpečnosti 
osobních údajů, má právo vznést stížnost 
k orgánu dozoru v kterémkoli členském 
státě nezávisle na stížnosti subjektu údajů.

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 2788
Louis Michel

Návrh nařízení
Čl. 73 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud se kterýkoli subjekt, organizace 
nebo sdružení uvedené v odstavci 2 

vypouští se
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domnívá, že došlo k narušení bezpečnosti 
osobních údajů, má právo vznést stížnost 
k orgánu dozoru v kterémkoli členském 
státě nezávisle na stížnosti subjektu údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 2789
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate Sommer, Monika Hohlmeier, Hubert 
Pirker, Georgios Papanikolaou, Salvatore Iacolino, Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 73 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud se kterýkoli subjekt, organizace 
nebo sdružení uvedené v odstavci 2 
domnívá, že došlo k narušení bezpečnosti 
osobních údajů, má právo vznést stížnost 
k orgánu dozoru v kterémkoli členském 
státě nezávisle na stížnosti subjektu údajů.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Právo na soukromí a ochranu údajů je základním osobním právem, které by nemělo být 
předmětem kolektivní náhrady škody a problematických právních a ekonomických aspektů, 
které jsou s takovým kolektivním odškodněním spotřebitelů spojeny.

Pozměňovací návrh 2790
Kinga Gál

Návrh nařízení
Čl. 73 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud se kterýkoli subjekt, organizace 
nebo sdružení uvedené v odstavci 2
domnívá, že došlo k narušení bezpečnosti 

3. Pokud se kdokoliv domnívá, že došlo k 
narušení bezpečnosti osobních údajů, má 
právo vznést stížnost k orgánu dozoru v 
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osobních údajů, má právo vznést stížnost k 
orgánu dozoru v kterémkoli členském státě 
nezávisle na stížnosti subjektu údajů.

kterémkoli členském státě nezávisle na 
stížnosti subjektu údajů.

Or. hu

Pozměňovací návrh 2791
Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Čl. 73 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud se kterýkoli subjekt, organizace 
nebo sdružení uvedené v odstavci 2 
domnívá, že došlo k narušení bezpečnosti 
osobních údajů, má právo vznést stížnost k 
orgánu dozoru v kterémkoli členském státě 
nezávisle na stížnosti subjektu údajů.

3. Pokud se kterýkoli subjekt, organizace 
nebo sdružení uvedené v odstavci 2 
domnívá, že došlo k narušení bezpečnosti 
osobních údajů, nebo pokud se domnívá, 
že správce nebo zpracovatel porušil své 
povinnosti podle článku 23, má právo 
vznést stížnost k orgánu dozoru v 
kterémkoli členském státě nezávisle na 
stížnosti subjektu údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 2792
Carmen Romero López

Návrh nařízení
Čl. 73 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud se kterýkoli subjekt, organizace 
nebo sdružení uvedené v odstavci 2 
domnívá, že došlo k narušení bezpečnosti 
osobních údajů, má právo vznést stížnost k 
orgánu dozoru v kterémkoli členském 
státě nezávisle na stížnosti subjektu údajů.

3. Kterýkoli subjekt, organizace nebo 
sdružení uvedené v odstavci 2 má právo 
vznést stížnost v členském státě, v němž 
má sídlo, pokud se domnívá, že došlo k 
narušení bezpečnosti osobních údajů 
subjektů údajů, kteří mají v tomto 
členském státě bydliště, nezávisle na 
stížnosti subjektu údajů.

Or. es
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh stanoví postup rozhodování pro orgány dozoru ve všech 
záležitostech, které vyplývají ze stížností občanů jejich členského státu. Podle povahy případu 
může jít o akci koordinovanou vedoucím orgánem, v případě rozdílných názorů záležitost řeší 
Evropská rada pro ochranu údajů. Tato ustanovení umožňují zahájit řízení po podání 
stížnosti.

Pozměňovací návrh 2793
Timothy Kirkhope
za skupinu ECR 

Návrh nařízení
Čl. 74 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každá fyzická nebo právnická osoba má 
právo na soudní opravný prostředek proti 
rozhodnutím orgánu dozoru, která se jí 
týkají.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 2794
Alexander Alvaro

Návrh nařízení
Čl. 74 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každá fyzická nebo právnická osoba má
právo na soudní opravný prostředek proti 
rozhodnutím orgánu dozoru, která se jí 
týkají.

1. Aniž je dotčen postup popsaný v článku 
63a, má každá fyzická nebo právnická 
osoba právo na soudní opravný prostředek 
proti rozhodnutím orgánu dozoru, která se 
jí týkají nebo na ni mají dopad.

Or. en

Pozměňovací návrh 2795
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Návrh nařízení
Čl. 74 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každá fyzická nebo právnická osoba má 
právo na soudní opravný prostředek proti 
rozhodnutím orgánu dozoru, která se jí 
týkají.

1. Každá fyzická nebo právnická osoba má 
právo podniknout právní kroky proti 
rozhodnutím orgánu dozoru, která se jí 
týkají nebo na ni mají jakýkoliv dopad.

Or. es

Pozměňovací návrh 2796
Axel Voss

Návrh nařízení
Čl. 74 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každá fyzická nebo právnická osoba má 
právo na soudní opravný prostředek proti 
rozhodnutím orgánu dozoru, která se jí 
týkají.

1. Každý správce, zpracovatel nebo jiná
fyzická nebo právnická osoba má právo na 
soudní opravný prostředek proti 
rozhodnutím orgánu dozoru, která se jí 
týkají.

Or. en

Odůvodnění

Vyjasnění.

Pozměňovací návrh 2797
Timothy Kirkhope
za skupinu ECR 

Návrh nařízení
Čl. 74 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Každý subjekt údajů má právo na 
soudní opravný prostředek, který orgán 

vypouští se
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dozoru přiměje jednat ve věci stížnosti, 
pokud nebylo vydáno žádné rozhodnutí 
potřebné k ochraně jeho práv nebo pokud 
daný orgán dozoru neinformuje subjekt 
údajů do tří měsíců o vývoji či výsledcích 
stížnosti podle čl. 52 odst. 1 písm. b).

Or. en

Pozměňovací návrh 2798
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nařízení
Čl. 74 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Každý subjekt údajů má právo na 
soudní opravný prostředek, který orgán 
dozoru přiměje jednat ve věci stížnosti, 
pokud nebylo vydáno žádné rozhodnutí 
potřebné k ochraně jeho práv nebo pokud 
daný orgán dozoru neinformuje subjekt 
údajů do tří měsíců o vývoji či výsledcích 
stížnosti podle čl. 52 odst. 1 písm. b).

2. Pokud orgán dozoru neinformuje 
subjekt údajů o stavu stížnosti do tří 
měsíců od jejího podání, bude stížnost 
považována za zamítnutou. Stížnost bude 
také považována za zamítnutou, pokud ji 
orgán dozoru do šesti měsíců s konečnou 
platností nevyřešil.

Or. es

Pozměňovací návrh 2799
Timothy Kirkhope
za skupinu ECR 

Návrh nařízení
Čl. 74 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Řízení proti orgánu dozoru se zahajují 
u soudů toho členského státu, v němž je 
daný orgán dozoru usazen.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 2800
Kinga Gál

Návrh nařízení
Čl. 74 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Subjekt údajů, jehož se týká rozhodnutí 
orgánu dozoru v jiném členském státě, než 
kde má obvyklé bydliště, může požádat 
orgán dozoru v členském státě svého 
obvyklého bydliště, aby proti příslušnému 
orgánu dozoru v tomto jiném členském 
státě jeho jménem zahájil řízení.

vypouští se

Or. hu

Pozměňovací návrh 2801
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nařízení
Čl. 74 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Subjekt údajů, jehož se týká rozhodnutí 
orgánu dozoru v jiném členském státě, než 
kde má obvyklé bydliště, může požádat 
orgán dozoru v členském státě svého 
obvyklého bydliště, aby proti příslušnému 
orgánu dozoru v tomto jiném členském 
státě jeho jménem zahájil řízení.

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 2802
Timothy Kirkhope
za skupinu ECR 

Návrh nařízení
Čl. 74 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Subjekt údajů, jehož se týká rozhodnutí 
orgánu dozoru v jiném členském státě, než 
kde má obvyklé bydliště, může požádat 
orgán dozoru v členském státě svého 
obvyklého bydliště, aby proti příslušnému 
orgánu dozoru v tomto jiném členském 
státě jeho jménem zahájil řízení.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 2803
Carmen Romero López

Návrh nařízení
Čl. 74 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Subjekt údajů, jehož se týká rozhodnutí 
orgánu dozoru v jiném členském státě, než 
kde má obvyklé bydliště, může požádat 
orgán dozoru v členském státě svého 
obvyklého bydliště, aby proti příslušnému 
orgánu dozoru v tomto jiném členském 
státě jeho jménem zahájil řízení.

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Pozměňovací návrh podaný z důvodu souladu s navrhovaným článkem 54a (novým).

Pozměňovací návrh 2804
Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Čl. 74 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Subjekt údajů, jehož se týká rozhodnutí 4. Subjekt údajů, jehož se týká rozhodnutí 
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orgánu dozoru v jiném členském státě, než 
kde má obvyklé bydliště, může požádat 
orgán dozoru v členském státě svého 
obvyklého bydliště, aby proti příslušnému 
orgánu dozoru v tomto jiném členském 
státě jeho jménem zahájil řízení.

orgánu dozoru v jiném členském státě, než 
kde má obvyklé bydliště, může požádat 
orgán dozoru v členském státě svého 
obvyklého bydliště, aby věc předložil 
Evropské radě pro ochranu údajů, v níž se 
jeho případ projedná v souladu s 
mechanismem jednotnosti. Pouze v 
případě, kdy se Radě nepodařilo 
dosáhnout smíru mezi dvěma orgány 
dozoru pro ochranu údajů, může subjekt 
údajů požádat orgán dozoru v členském 
státě svého obvyklého bydliště, aby proti 
příslušnému orgánu dozoru v tomto jiném 
členském státě jeho jménem zahájil řízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 2805
Timothy Kirkhope
za skupinu ECR 

Návrh nařízení
Čl. 74 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy vykonávají konečná 
rozhodnutí soudů podle tohoto článku.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 2806
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Čl. 74 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Členské státy zajistí, aby žádná strana 
řízení proti orgánu dozoru uvedená v 
tomto článku neměla nárok na proplacení 
nákladů jakoukoliv z ostatních stran, 
není-li stížnost zjevně neopodstatněná.
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Or. en

Odůvodnění

Subjekty údajů, ale také menší správci (malé a střední podniky) jsou často nuceni přijmout i 
velmi pochybná rozhodnutí koordinátorů ochrany údajů, protože odvolání by znamenalo 
velká finanční rizika a vítězství obvykle žádný finanční zisk nepřinese. Navrhli zrušení
soudních nákladů a náhrad nákladů, aby měl každý možnost uplatnit účinně svá práva.

Pozměňovací návrh 2807
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nařízení
Čl. 75 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aniž by tím byl dotčen jakýkoli 
dostupný správní opravný prostředek 
včetně práva na podání stížnosti orgánu 
dozoru podle článku 73, každá fyzická 
osoba má právo na soudní opravný 
prostředek, jestliže se domnívá, že 
zpracováním jejích osobních údajů při 
nedodržení tohoto nařízení byla porušena 
její práva podle tohoto nařízení.

1. Aniž by tím byl dotčen jakýkoli 
dostupný správní opravný prostředek 
včetně práva na právní kroky u orgánu 
dozoru podle článku 73, každá fyzická 
osoba má právo na soudní opravný 
prostředek, jestliže se domnívá, že byla 
porušena její práva podle tohoto nařízení.

Or. es

Pozměňovací návrh 2808
Claude Moraes, Glenis Willmott

Návrh nařízení
Čl. 75 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Řízení proti správci nebo zpracovateli se 
zahajují u soudů toho členského státu, v 
němž má daný správce nebo zpracovatel 
provozovnu. Řízení se může popřípadě 
zahájit i u soudů členského státu, kde má 
subjekt údajů obvyklé bydliště, s výjimkou 
případů, kdy je správce orgánem veřejné 

2. Řízení proti správci nebo zpracovateli se 
zahajují u soudů toho členského státu, v 
němž má daný správce nebo zpracovatel 
provozovnu. Řízení se může popřípadě 
zahájit i u soudů členského státu, kde má 
subjekt údajů obvyklé bydliště, s výjimkou 
případů, kdy je správce orgánem veřejné 
moci a jedná v rámci výkonu veřejné moci 
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moci a jedná v rámci výkonu veřejné moci. nebo jde o jiný subjekt, který byl pověřen 
posláním veřejného zájmu.

Or. en

Pozměňovací návrh 2809
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nařízení
Čl. 75 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Jestliže probíhá řízení v mechanismu 
jednotnosti podle článku 58, které se týká 
téhož opatření, rozhodnutí nebo praxe, 
může soud řízení, jež u něho bylo 
zahájeno, odročit, s výjimkou případů, kdy 
naléhavost ochrany práv subjektů údajů 
nedovoluje čekat na výsledky, ke kterým se
dospěje v mechanismu jednotnosti.

3. Jestliže probíhá řízení v mechanismu 
jednotnosti podle článku 58, které se týká 
téhož opatření, rozhodnutí nebo praxe, 
může soud řízení, jež u něho bylo 
zahájeno, na žádost jedné ze stran a poté, 
co vyslechl všechny strany, odročit, s 
výjimkou případů, kdy naléhavost ochrany 
práv subjektů údajů nedovoluje čekat na 
výsledky, ke kterým se dospěje v 
mechanismu jednotnosti.

Or. es

Pozměňovací návrh 2810
Alexander Alvaro

Návrh nařízení
Čl. 76 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Veškeré subjekty, organizace nebo 
sdružení uvedené v čl. 73 odst. 2 mají 
právo na výkon práv podle článků 74 a 75 
jménem jednoho či více subjektů údajů.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 2811
Wim van de Camp

Návrh nařízení
Čl. 76 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Veškeré subjekty, organizace nebo 
sdružení uvedené v čl. 73 odst. 2 mají 
právo na výkon práv podle článků 74 a 75 
jménem jednoho či více subjektů údajů.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 2812
Louis Michel

Návrh nařízení
Čl. 76 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Veškeré subjekty, organizace nebo 
sdružení uvedené v čl. 73 odst. 2 mají 
právo na výkon práv podle článků 74 a 75 
jménem jednoho či více subjektů údajů.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 2813
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál

Návrh nařízení
Čl. 76 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Veškeré subjekty, organizace nebo 
sdružení uvedené v čl. 73 odst. 2 mají 
právo na výkon práv podle článků 74 a 75 
jménem jednoho či více subjektů údajů.

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 2814
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nařízení
Čl. 76 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Veškeré subjekty, organizace nebo 
sdružení uvedené v čl. 73 odst. 2 mají 
právo na výkon práv podle článků 74 a 75 
jménem jednoho či více subjektů údajů.

1. Veškeré subjekty, organizace nebo 
sdružení uvedené v čl. 73 odst. 2 mají 
právo na výkon práv podle článků 74 a 75 
jménem jednoho či více subjektů údajů,
pokud k tomu získaly potřebné pravomoci.

Or. es

Pozměňovací návrh 2815
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nařízení
Čl. 76 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Jestliže má příslušný soud v členském 
státě oprávněné důvody se domnívat, že v 
jiném členském státě je vedeno paralelní 
řízení, kontaktuje příslušný soud v tomto 
jiném členském státě, aby se o existenci 
takového paralelního řízení utvrdil.

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 2816
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nařízení
Čl. 76 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Jestliže má příslušný soud v členském 
státě oprávněné důvody se domnívat, že v 
jiném členském státě je vedeno paralelní 
řízení, kontaktuje příslušný soud v tomto 
jiném členském státě, aby se o existenci 
takového paralelního řízení utvrdil.

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 2817
Nathalie Griesbeck

Návrh nařízení
Čl. 76 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Členské státy zajistí, aby děti požívaly 
práva stanovená v článcích 73 až 75. 
Pokud jsou děti zapojeny do postupů 
stanovených v článcích 73 až 75, členské 
státy pokud možno poskytnou zvláštní 
záruky, zejména pokud jde o právní 
pomoc.

Or. fr

Odůvodnění

Opatření na ochranu dětí musí také zahrnovat postupy pro stížnosti a soudní opravné 
prostředky.

Pozměňovací návrh 2818
Alexander Alvaro

Návrh nařízení
Čl. 77 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Kdokoli, kdo byl poškozen následkem 1. Kdokoli, kdo byl poškozen následkem 
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protiprávního zpracování nebo jednání 
neslučitelného s tímto nařízením, má právo 
být správcem nebo zpracovatelem
odškodněn za způsobenou škodu.

protiprávního zpracování nebo jednání 
neslučitelného s tímto nařízením, má právo 
být správcem odškodněn za způsobenou 
škodu.

Or. en

Pozměňovací návrh 2819
Stanimir Ilchev

Návrh nařízení
Čl. 77 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Kdokoli, kdo byl poškozen následkem 
protiprávního zpracování nebo jednání 
neslučitelného s tímto nařízením, má právo 
být správcem nebo zpracovatelem 
odškodněn za způsobenou škodu.

1. Kdokoli, kdo byl poškozen následkem 
protiprávního zpracování nebo jednání 
neslučitelného s tímto nařízením, má právo 
být správcem nebo zpracovatelem 
odškodněn za způsobenou škodu, pokud 
správce nebo zpracovatel neprokáže, že 
není odpovědný za škody, ať už způsobené 
úmyslně, nebo z nedbalosti.

Or. de

Odůvodnění

Toto řeší již odstavec 3, ale do této části se tento dodatek hodí více. 

Pozměňovací návrh 2820
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Čl. 77 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Kdokoli, kdo byl poškozen následkem 
protiprávního zpracování nebo jednání 
neslučitelného s tímto nařízením, má právo 
být správcem nebo zpracovatelem 
odškodněn za způsobenou škodu.

1. Kdokoli, kdo utrpěl materiální nebo 
nemateriální škodu následkem 
protiprávního zpracování nebo jednání 
neslučitelného s tímto nařízením, má právo 
být správcem nebo zpracovatelem 
odškodněn za způsobenou škodu. 
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Zpracovatel musí prokázat, že škodu 
nezpůsobil. 

Or. en

Pozměňovací návrh 2821
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Čl. 77 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Kdokoli, kdo byl poškozen následkem 
protiprávního zpracování nebo jednání 
neslučitelného s tímto nařízením, má právo 
být správcem nebo zpracovatelem 
odškodněn za způsobenou škodu.

1. Kdokoli, kdo byl poškozen následkem 
protiprávního zpracování nebo jednání 
neslučitelného s tímto nařízením, má právo 
být správcem nebo zpracovatelem 
odškodněn za způsobenou škodu. 
Zpracovatel musí prokázat, že škodu 
nezpůsobil.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k nerovnováze v přístupu k rozhodujícím informacím by měl nést důkazní břemeno 
zpracovatel.

Pozměňovací návrh 2822
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 77 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Kdokoli, kdo byl poškozen následkem 
protiprávního zpracování nebo jednání 
neslučitelného s tímto nařízením, má právo 
být správcem nebo zpracovatelem
odškodněn za způsobenou škodu.

1. Kdokoli, kdo byl poškozen následkem 
protiprávního zpracování nebo jednání 
neslučitelného s tímto nařízením, má právo 
být správcem odškodněn za způsobenou 
škodu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 2823
Louis Michel

Návrh nařízení
Čl. 77 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Kdokoli, kdo byl poškozen následkem 
protiprávního zpracování nebo jednání 
neslučitelného s tímto nařízením, má právo 
být správcem nebo zpracovatelem
odškodněn za způsobenou škodu.

1. Kdokoli, kdo byl poškozen následkem 
protiprávního zpracování nebo jednání 
neslučitelného s tímto nařízením, má právo 
být správcem odškodněn za způsobenou 
škodu. Pokud zpracovatel zpracovává 
osobní údaje pro jiné účely, než k jakým 
mu dal pokyn správce, může nést 
odpovědnost v případě, že někdo utrpí 
škodu v důsledku tohoto zpracování.

Or. en

Pozměňovací návrh 2824
Claude Moraes, Glenis Willmott

Návrh nařízení
Čl. 77 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Kdokoli, kdo byl poškozen následkem 
protiprávního zpracování nebo jednání 
neslučitelného s tímto nařízením, má právo 
být správcem nebo zpracovatelem 
odškodněn za způsobenou škodu.

1. Kdokoli, kdo byl poškozen následkem 
protiprávního zpracování, včetně zařazení 
na černou listinu, nebo jednání 
neslučitelného s tímto nařízením, má právo 
být správcem nebo zpracovatelem 
odškodněn za způsobenou škodu.

Or. en

Odůvodnění

Pokud byly údaje použity k zabránění přijetí subjektu údajů do současného nebo budoucího 
zaměstnání, musí mu být zajištěno odškodnění.
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Pozměňovací návrh 2825
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon, Renate Sommer, Seán 
Kelly, Wim van de Camp, Lara Comi, Kinga Gál

Návrh nařízení
Čl. 77 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Kdokoli, kdo byl poškozen následkem 
protiprávního zpracování nebo jednání 
neslučitelného s tímto nařízením, má právo 
být správcem nebo zpracovatelem
odškodněn za způsobenou škodu.

1. Kdokoli, kdo byl poškozen následkem 
protiprávního zpracování nebo jednání 
neslučitelného s tímto nařízením, má právo 
být správcem odškodněn za způsobenou 
škodu.

Or. en

Pozměňovací návrh 2826
Alexander Alvaro

Návrh nařízení
Čl. 77 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Je-li do daného zpracování zapojen více 
než jeden správce nebo zpracovatel, za 
celkovou výši škod nese společnou a 
nerozdílnou odpovědnost každý z nich.

2. Je-li do daného zpracování zapojen více 
než jeden správce, za celkovou výši škod 
nese odpovědnost každý z nich, pokud 
nebyla odpovědnost již stanovena v určení 
odpovědnosti dle článku 24.

Or. en

Pozměňovací návrh 2827
Jan Philipp Albrecht

Návrh nařízení
Čl. 77 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Je-li do daného zpracování zapojen více 
než jeden správce nebo zpracovatel, za 
celkovou výši škod nese společnou a 

2. Je-li do daného zpracování zapojen více 
než jeden správce nebo zpracovatel, za 
celkovou výši škod nese společnou a 
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nerozdílnou odpovědnost každý z nich. nerozdílnou odpovědnost každý z nich, 
pokud neuzavřeli příslušnou písemnou 
dohodu.

Or. en

Odůvodnění

Pobídka k písemnému vyjasnění rolí a odpovědnosti v případech, kdy je zapojeno více 
správců nebo zpracovatelů, v souladu se stanoviskem 169 pracovní skupiny zřízené podle 
článku 29.

Pozměňovací návrh 2828
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 77 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Je-li do daného zpracování zapojen více 
než jeden správce nebo zpracovatel, za 
celkovou výši škod nese společnou a 
nerozdílnou odpovědnost každý z nich.

2. Je-li do daného zpracování zapojen více 
než jeden správce, za celkovou výši škod 
nese odpovědnost každý z nich, pokud 
nebyla odpovědnost již stanovena v určení 
odpovědnosti dle článku 24.

Or. en

Pozměňovací návrh 2829
Louis Michel

Návrh nařízení
Čl. 77 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Je-li do daného zpracování zapojen více 
než jeden správce nebo zpracovatel, za 
celkovou výši škod nese společnou a 
nerozdílnou odpovědnost každý z nich.

2. Je-li do daného zpracování zapojen více 
než jeden správce, nese každý správce 
odpovědnost pouze do té míry, do jaké je 
odpovědný za událost, která vedla ke 
vzniku škody, a pokud nebyla odpovědnost 
již stanovena v určení odpovědnosti dle
článku 24.
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Or. en

Pozměňovací návrh 2830
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál

Návrh nařízení
Čl. 77 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Je-li do daného zpracování zapojen více 
než jeden správce nebo zpracovatel, za 
celkovou výši škod nese společnou a 
nerozdílnou odpovědnost každý z nich.

2. Je-li do daného zpracování zapojen více 
než jeden správce, za celkovou výši škod 
nese odpovědnost každý z nich, bez ohledu 
na smlouvu, kterou mohli uzavřít podle 
článku 24.

Or. en

Pozměňovací návrh 2831
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Čl. 77 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Je-li do daného zpracování zapojen více 
než jeden správce nebo zpracovatel, za 
celkovou výši škod nese společnou a 
nerozdílnou odpovědnost každý z nich.

2. Je-li do daného zpracování zapojen více 
než jeden správce nebo zpracovatel, za 
celkovou výši škod nese společnou a 
nerozdílnou odpovědnost každý z nich. V 
případě skupiny podniků je celá skupina 
odpovědná jako jediná ekonomická
jednotka.

Or. en

Pozměňovací návrh 2832
Stanimir Ilchev

Návrh nařízení
Čl. 77 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Správce nebo zpracovatel se může této 
odpovědnosti částečně nebo zcela zprostit, 
pokud prokáže, že za okolnost, jež vedla ke 
vzniku škody, neodpovídá.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 2833
Louis Michel

Návrh nařízení
Čl. 77 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Správce nebo zpracovatel se může této 
odpovědnosti částečně nebo zcela zprostit, 
pokud prokáže, že za okolnost, jež vedla ke 
vzniku škody, neodpovídá.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 2834
Alexander Alvaro

Návrh nařízení
Čl. 77 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Správce nebo zpracovatel se může této
odpovědnosti částečně nebo zcela zprostit, 
pokud prokáže, že za okolnost, jež vedla ke 
vzniku škody, neodpovídá.

3. Správce se může odpovědnosti podle 
odstavce 2 částečně nebo zcela zprostit, 
pokud prokáže, že za okolnost, jež vedla ke 
vzniku škody, neodpovídá.

Or. en

Pozměňovací návrh 2835
Frank Engel
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Návrh nařízení
Čl. 77 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Správce nebo zpracovatel se může této 
odpovědnosti částečně nebo zcela zprostit, 
pokud prokáže, že za okolnost, jež vedla ke 
vzniku škody, neodpovídá.

3. Správce se může této odpovědnosti 
částečně nebo zcela zprostit, pokud 
prokáže, že za okolnost, jež vedla ke 
vzniku škody, neodpovídá, nebo pokud mu 
není skutečně známo, jaká událost vedla 
ke vzniku nároku na náhradu škody.

Or. en

Pozměňovací návrh 2836
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 77 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Správce nebo zpracovatel se může této
odpovědnosti částečně nebo zcela zprostit, 
pokud prokáže, že za okolnost, jež vedla ke 
vzniku škody, neodpovídá.

3. Správce se může odpovědnosti podle 
článku 2 částečně nebo zcela zprostit, 
pokud prokáže, že za okolnost, jež vedla ke 
vzniku škody, neodpovídá.

Or. en

Pozměňovací návrh 2837
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál

Návrh nařízení
Čl. 77 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Správce nebo zpracovatel se může této 
odpovědnosti částečně nebo zcela zprostit, 
pokud prokáže, že za okolnost, jež vedla ke 
vzniku škody, neodpovídá.

3. Správce se může této odpovědnosti 
částečně nebo zcela zprostit, pokud 
prokáže, že za okolnost, jež vedla ke 
vzniku škody, neodpovídá.
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Or. en

Pozměňovací návrh 2838
Frank Engel

Návrh nařízení
Čl. 77 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Pokud zpracovatel zpracovává osobní 
údaje pro jiné účely, než k jakým mu dal 
pokyn správce, může nést odpovědnost v 
případě, že někdo utrpí škodu v důsledku 
tohoto zpracování.

Or. en

Pozměňovací návrh 2839
Timothy Kirkhope
za skupinu ECR

Návrh nařízení
Čl. 78 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Jestliže správce určil zástupce, veškeré 
sankce se vztahují na zástupce, aniž by 
tím byly dotčeny jakékoli sankce, které by 
mohly být iniciovány ve vztahu ke správci.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 2840
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nařízení
Čl. 78 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Jestliže správce určil zástupce, veškeré 
sankce se vztahují na zástupce, aniž by tím 
byly dotčeny jakékoli sankce, které by 
mohly být iniciovány ve vztahu ke správci.

2. Jestliže správce určil zástupce, veškeré 
sankce se vztahují na zástupce v rámci této 
jeho funkce a zástupce je musí dodržovat, 
aniž by tím byly dotčeny jakékoli sankce, 
které by mohly být iniciovány ve vztahu ke 
správci.

Or. es

Pozměňovací návrh 2841
Sylvie Guillaume, Françoise Castex, Evelyn Regner

Návrh nařízení
Čl. 78 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy stanoví pravidla pro 
účinné a odrazující sankce, které budou 
bránit jakémukoli zneužívání základního 
práva na ochranu osobních údajů dle 
Listiny základních práv, včetně právních 
ustanovení, jež kvalifikují jako trestný čin 
používání osobních údajů za účelem 
zařazení zaměstnanců na černou listinu, 
jejich kontroly nebo vyloučení 
z budoucího zaměstnání.

Or. en

Pozměňovací návrh 2842
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Čl. 78 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Ukládají-li členské státy sankce
uvedené v odstavci 1, plně respektují 
zásadu ne bis in idem, což znamená, že za 
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totéž porušení tohoto nařízení nelze uložit 
dvě sankce.

Or. en

Pozměňovací návrh 2843
Sylvie Guillaume, Françoise Castex, Evelyn Regner

Návrh nařízení
Čl. 78 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Členské státy zajistí, aby osobám či 
společnostem, u nichž bude zjištěno, že se 
podílejí na vedení černých listin, nebyly 
udělovány granty a finanční prostředky 
EU a byly vyloučeny z účasti na 
výběrových řízeních na jiné veřejné 
zakázky na úrovni EU, členských států či 
místních orgánů veřejné moci, a to až do 
skončení všech soudních řízení, plného 
vyplacení veškerých náhrad všem obětem 
a předložení spolehlivého důkazu, že 
dotčená organizace tuto kulturu 
protiprávního jednání odstranila.

Or. en

Pozměňovací návrh 2844
Sophia in 't Veld

Návrh nařízení
Článek 79 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Správní sankce Sankce

Or. en
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Pozměňovací návrh 2845
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Orgán dozoru zabaví veškeré zisky 
správce nebo zpracovatele, které přímo 
vyplývají z úmyslného nebo hrubě 
nedbalého porušení tohoto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

V určitých situacích může být pokuta stanovená na základě procenta nižší než zisk z porušení 
zákona, kvůli čemuž jsou některé rozsáhlé ilegální obchodní modely celkově ziskové. Tento 
pozměňovací návrh zavádí osvědčenou zásadu zabavování zisků, aby se tato mezera zacelila a 
zajistila se spravedlivá hospodářská soutěž pro správce a zpracovatele, kteří dodržují zákon.

Pozměňovací návrh 2846
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nařízení
Čl. 79 odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Komise vytvoří elektronický soupis
předchozích případů, který bude k 
dispozici pro všechny vnitrostátní orgány
dozoru. Komise je zmocněna přijímat akty
v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 86 za účelem spravování
elektronického soupisu o předchozích 
případech v souladu s tímto článkem.

Or. es

Pozměňovací návrh 2847
Alexander Alvaro
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Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý orgán dozoru má pravomoc 
ukládat správní sankce v souladu s tímto 
článkem.

1. Každý orgán dozoru má pravomoc 
ukládat správní sankce v souladu s tímto 
článkem. Orgány dozoru v souladu s 
články 46 a 57 vzájemně spolupracují na 
zajištění harmonizované úrovně sankcí v 
rámci celé Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 2848
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý orgán dozoru má pravomoc 
ukládat správní sankce v souladu s tímto 
článkem.

1. Příslušný orgán dozoru má pravomoc 
ukládat správní sankce v souladu s tímto 
článkem.

Or. en

Pozměňovací návrh 2849
Nils Torvalds

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý orgán dozoru má pravomoc 
ukládat správní sankce v souladu s tímto 
článkem.

1. Každý orgán dozoru má pravomoc 
zasílat upozornění nebo ukládat správní 
sankce v souladu s tímto článkem.

Or. en
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Pozměňovací návrh 2850
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý orgán dozoru má pravomoc 
ukládat správní sankce v souladu s tímto 
článkem.

1. Každý orgán dozoru má pravomoc 
ukládat správní sankce v souladu s tímto 
článkem. Orgány dozoru v souladu s 
články 46 a 57 vzájemně spolupracují na 
zajištění harmonizované úrovně sankcí v 
rámci celé Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 2851
Louis Michel

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý orgán dozoru má pravomoc 
ukládat správní sankce v souladu s tímto 
článkem.

1. Každý příslušný orgán dozoru má 
pravomoc ukládat správní sankce v souladu 
s tímto článkem.

Or. en

Pozměňovací návrh 2852
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý orgán dozoru má pravomoc 
ukládat správní sankce v souladu s tímto 
článkem.

1. Příslušný orgán dozoru má v souladu s 
článkem 51 pravomoc ukládat správní 
sankce v souladu s tímto článkem.

Or. pl



AM\929533CS.doc 115/177 PE506.170v02-00

CS

Pozměňovací návrh 2853
Hubert Pirker

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý orgán dozoru má pravomoc 
ukládat správní sankce v souladu s tímto 
článkem.

1. Každý příslušný orgán dozoru má 
pravomoc ukládat správní sankce v souladu 
s tímto článkem.

Or. de

Pozměňovací návrh 2854
Sarah Ludford

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý orgán dozoru má pravomoc 
ukládat správní sankce v souladu s tímto 
článkem.

1. Každý orgán dozoru má pravomoc 
ukládat správní sankce v souladu s tímto 
článkem. Správní sankce, které mají 
orgány dozoru k dispozici, musí zahrnovat 
alespoň finanční postihy a jiné správní 
sankce, jako je upozornění a doporučení 
pro nápravná opatření, a to i ve vztahu k 
technickým a organizačním opatřením.

Or. en

Odůvodnění

Orgány dozoru musí mít dostatečné pravomoci k prosazování nařízení 

Pozměňovací návrh 2855
Alexander Alvaro

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Orgán dozoru uloží každému, kdo 
nedodržuje povinnosti stanovené v tomto 
nařízení, alespoň jednu z těchto sankcí:
a) písemné upozornění;
b) pravidelné periodické audity ochrany 
údajů;
c) pokutu do výše 100 000 000 EUR.

Or. en

Odůvodnění

Správní sankce musí být v každém jednotlivém případě účinné, přiměřené a odrazující.

Pozměňovací návrh 2856
Alexander Alvaro

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Pokud je správce nebo zpracovatel 
držitelem platné „Evropské pečeti ochrany
údajů“ podle článku 39, ukládá se pokuta 
podle odstavce 2c) pouze v případech 
úmyslného nebo nedbalostního porušení.

Or. en

Odůvodnění

Evropská pečeť ochrany údajů by měla vytvořit důvěru mezi subjekty údajů, přinést právní 
jistotu správcům a současně exportovat evropské normy ochrany údajů, kdy pomocí osvědčení 
usnadní neevropským společnostem vstoupit na evropské trhy.

Pozměňovací návrh 2857
Alexander Alvaro
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Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Správní sankce jsou v každém 
jednotlivém případě účinné, přiměřené a 
odrazující. Výše správní pokuty se stanoví 
s patřičným přihlédnutím k povaze, 
závažnosti a době trvání daného porušení, 
k tomu, zda k porušení došlo úmyslně 
nebo z nedbalosti, k míře odpovědnosti 
dané fyzické či právnické osoby a k 
dřívějšímu porušování z jejich strany, k 
technickým a organizačním opatřením a 
postupům provedeným podle článku 23 a 
k míře spolupráce s orgánem dozoru za 
účelem nápravy daného porušení.

2. Správní sankce jsou v každém 
jednotlivém případě účinné, přiměřené a 
odrazující.

Or. en

Odůvodnění

Vypuštění částečně vyplývá z vložení čl. 79 odst. 1b a 2a a částečně odráží vypuštění 
nadbytečných specifikací.

Pozměňovací návrh 2858
Nils Torvalds

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Správní sankce jsou v každém 
jednotlivém případě účinné, přiměřené a 
odrazující. Výše správní pokuty se stanoví 
s patřičným přihlédnutím k povaze, 
závažnosti a době trvání daného porušení, 
k tomu, zda k porušení došlo úmyslně nebo 
z nedbalosti, k míře odpovědnosti dané 
fyzické či právnické osoby a k dřívějšímu
porušování z jejich strany, k technickým a 
organizačním opatřením a postupům 
provedeným podle článku 23 a k míře
spolupráce s orgánem dozoru za účelem 

2. Správní sankce jsou v každém 
jednotlivém případě účinné, přiměřené a 
odrazující. Výše správní pokuty bude 
vycházet z povahy, závažnosti a doby
trvání daného porušení, z toho, zda k 
porušení došlo úmyslně nebo z nedbalosti, 
míry odpovědnosti dané fyzické či 
právnické osoby a dřívějšího porušování z 
jejich strany, z technických a 
organizačních opatření a postupů
provedených podle článku 23 a z míry
spolupráce s orgánem dozoru za účelem 
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nápravy daného porušení. nápravy daného porušení. 

Or. en

Pozměňovací návrh 2859
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Správní sankce jsou v každém 
jednotlivém případě účinné, přiměřené a 
odrazující. Výše správní pokuty se stanoví 
s patřičným přihlédnutím k povaze, 
závažnosti a době trvání daného porušení, 
k tomu, zda k porušení došlo úmyslně nebo 
z nedbalosti, k míře odpovědnosti dané 
fyzické či právnické osoby a k dřívějšímu 
porušování z jejich strany, k technickým a 
organizačním opatřením a postupům 
provedeným podle článku 23 a k míře 
spolupráce s orgánem dozoru za účelem 
nápravy daného porušení.

2. Správní sankce jsou v každém 
jednotlivém případě účinné, přiměřené a 
odrazující. Výše správní pokuty se stanoví 
s patřičným přihlédnutím k povaze, 
závažnosti a době trvání daného porušení, 
k citlivosti dotčených osobních údajů, k 
tomu, zda k porušení došlo úmyslně nebo z 
nedbalosti, k míře škody nebo rizika 
závažné škody způsobené daným 
porušením, k míře odpovědnosti dané 
fyzické či právnické osoby a k dřívějšímu 
porušování z jejich strany, k technickým a 
organizačním opatřením a postupům 
provedeným podle článku 23 a k míře 
spolupráce s orgánem dozoru za účelem 
nápravy daného porušení. I když je při 
ukládání těchto sankcí poskytnut určitý 
prostor k vlastnímu uvážení s cílem 
zohlednit výše uvedené okolnosti a jiné
skutečnosti vlastní dané situaci, mohou 
rozdíly v uplatňování správních sankcí 
podléhat přezkumu podle mechanismu 
jednotnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 2860
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Správní sankce jsou v každém 
jednotlivém případě účinné, přiměřené a 
odrazující. Výše správní pokuty se stanoví 
s patřičným přihlédnutím k povaze, 
závažnosti a době trvání daného porušení, 
k tomu, zda k porušení došlo úmyslně nebo 
z nedbalosti, k míře odpovědnosti dané 
fyzické či právnické osoby a k dřívějšímu 
porušování z jejich strany, k technickým a 
organizačním opatřením a postupům 
provedeným podle článku 23 a k míře 
spolupráce s orgánem dozoru za účelem 
nápravy daného porušení.

2. Správní sankce jsou v každém 
jednotlivém případě účinné, přiměřené a 
odrazující. Výše správní pokuty se stanoví 
s patřičným přihlédnutím k povaze, 
závažnosti a době trvání daného porušení, 
k tomu, zda k porušení došlo úmyslně nebo 
jaký typ nedbalosti k němu vedl, k míře 
odpovědnosti dané fyzické či právnické 
osoby a k dřívějšímu porušování z jejich 
strany, k technickým a organizačním 
opatřením a postupům provedeným podle 
článku 23 a k míře spolupráce s orgánem 
dozoru za účelem nápravy daného porušení 
či skutečné ekonomické situaci toho, kdo 
má pokutu dostat.

Or. es

Pozměňovací návrh 2861
Axel Voss

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Správní sankce jsou v každém 
jednotlivém případě účinné, přiměřené a 
odrazující. Výše správní pokuty se stanoví 
s patřičným přihlédnutím k povaze, 
závažnosti a době trvání daného porušení,
k tomu, zda k porušení došlo úmyslně nebo 
z nedbalosti, k míře odpovědnosti dané 
fyzické či právnické osoby a k dřívějšímu 
porušování z jejich strany, k technickým a 
organizačním opatřením a postupům 
provedeným podle článku 23 a k míře 
spolupráce s orgánem dozoru za účelem 
nápravy daného porušení.

2. Správní sankce jsou v každém 
jednotlivém případě účinné, přiměřené a 
odrazující. Výše správní pokuty se stanoví 
s patřičným přihlédnutím k:

a) povaze, závažnosti a době trvání daného 
porušení;
b) tomu, zda k porušení došlo úmyslně 
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nebo z nedbalosti;
c) konkrétním kategoriím osobních údajů;
d) míře odpovědnosti dané fyzické či 
právnické osoby a k dřívějšímu porušování 
z jejich strany;
e) míře odpovědnosti za ochranu údajů 
pomocí technických a organizačních 
opatření a postupů, zejména v souladu s 
články 35, 38a, 38b, 38c, 39;
f) technickým a organizačním opatřením a 
postupům provedeným podle článku 23; a
g) míře spolupráce s orgánem dozoru za 
účelem nápravy daného porušení.

Or. en

Odůvodnění

Převzato ze stanoviska ITRE. Výši uložené sankce by mělo ovlivňovat i to, zda se jedná o 
„citlivé údaje“, či nikoli. Kromě toho by se mělo zvážit, zda správce nebo zpracovatel 
pokládá ochranu údajů za zásadní otázku a projevuje to při provádění technických nebo 
organizačních opatření a ochranných opatření, která jsou uvedena v článcích 35, 38a, 38b, 
38c a 39.

Pozměňovací návrh 2862
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Správní sankce jsou v každém 
jednotlivém případě účinné, přiměřené a 
odrazující. Výše správní pokuty se stanoví 
s patřičným přihlédnutím k povaze, 
závažnosti a době trvání daného porušení, 
k tomu, zda k porušení došlo úmyslně 
nebo z nedbalosti, k míře odpovědnosti 
dané fyzické či právnické osoby a k 
dřívějšímu porušování z jejich strany, k 
technickým a organizačním opatřením a 
postupům provedeným podle článku 23 a 
k míře spolupráce s orgánem dozoru za 

2. Správní sankce jsou v každém 
jednotlivém případě účinné, přiměřené a 
odrazující. 
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účelem nápravy daného porušení.

Or. en

Pozměňovací návrh 2863
Timothy Kirkhope
za skupinu ECR

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Správní sankce jsou v každém 
jednotlivém případě účinné, přiměřené a 
odrazující. Výše správní pokuty se stanoví 
s patřičným přihlédnutím k povaze, 
závažnosti a době trvání daného porušení, 
k tomu, zda k porušení došlo úmyslně nebo 
z nedbalosti, k míře odpovědnosti dané 
fyzické či právnické osoby a k dřívějšímu
porušování z jejich strany, k technickým a 
organizačním opatřením a postupům
provedeným podle článku 23 a k míře
spolupráce s orgánem dozoru za účelem 
nápravy daného porušení.

2. Správní sankce jsou v každém 
jednotlivém případě účinné, přiměřené a 
odrazující. Výše správní pokuty odráží 
povahu, závažnost a dobu trvání daného 
porušení, to, zda k porušení došlo úmyslně 
nebo z nedbalosti, míru odpovědnosti dané 
fyzické či právnické osoby a dřívější
porušování z jejich strany, technická a 
organizační opatření a postupy provedené
podle článku 23 a míru spolupráce s 
orgánem dozoru za účelem nápravy daného 
porušení.

Or. en

Pozměňovací návrh 2864
Louis Michel

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Správní sankce jsou v každém 
jednotlivém případě účinné, přiměřené a 
odrazující. Výše správní pokuty se stanoví 
s patřičným přihlédnutím k povaze, 
závažnosti a době trvání daného porušení, 
k tomu, zda k porušení došlo úmyslně nebo 
z nedbalosti, k míře odpovědnosti dané 

2. Správní sankce jsou v každém 
jednotlivém případě účinné, přiměřené a 
odrazující. Výše správní pokuty se stanoví 
s patřičným přihlédnutím k povaze, 
závažnosti a době trvání daného porušení, 
k citlivosti dotčených osobních údajů, k 
tomu, zda k porušení došlo úmyslně nebo z 
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fyzické či právnické osoby a k dřívějšímu 
porušování z jejich strany, k technickým a 
organizačním opatřením a postupům 
provedeným podle článku 23 a k míře 
spolupráce s orgánem dozoru za účelem 
nápravy daného porušení.

nedbalosti, k míře škody nebo rizika 
závažné škody způsobené daným 
porušením, k míře odpovědnosti dané 
fyzické či právnické osoby a k dřívějšímu 
porušování z jejich strany, k technickým a 
organizačním opatřením a postupům 
provedeným podle článku 23 a k míře 
spolupráce s orgánem dozoru za účelem 
nápravy daného porušení. I když je při 
ukládání těchto sankcí poskytnut určitý 
prostor k vlastnímu uvážení s cílem 
zohlednit výše uvedené okolnosti a jiné
skutečnosti vlastní dané situaci, mohou 
rozdíly v uplatňování správních sankcí 
podléhat přezkumu podle mechanismu 
jednotnosti.
Při stanovení výše správní pokuty vezmou 
orgány dozoru v úvahu rovněž pokuty, 
odškodnění či jiné sankce dříve uložené za 
porušení fyzickým nebo právnickým 
osobám soudem nebo jiným orgánem.
Přitěžující faktory, na jejichž základě je 
možné udělit správní pokuty při horních 
hranicích stanovených v odstavcích 4 až 
6, zahrnují zejména:
a) opakovaná porušení spáchaná s 
nezodpovědnou lhostejností k platným 
právním předpisům;
b) odmítnutí spolupracovat v rámci 
procesu výkonu rozhodnutí nebo bránění 
tomuto procesu;
c) porušení, která jsou záměrná, závažná 
a pravděpodobně způsobí značnou škodu.
Polehčující faktory, na jejichž základě je 
možné udělit správní pokuty při dolních 
hranicích, zahrnují následující:
a) fyzická nebo právnická osoba přijala 
opatření s cílem zajistit dodržování 
příslušných povinností;
b) skutečná nejistota ohledně toho, zda 
daná činnost představovala porušení 
příslušných povinností;
c) okamžité ukončení porušování, jakmile 
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se o něm dotyčný subjekt dozvěděl;
d) spolupráce v rámci všech procesů 
výkonu rozhodnutí;

Or. en

Pozměňovací návrh 2865
Hubert Pirker

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Správní sankce jsou v každém 
jednotlivém případě účinné, přiměřené a 
odrazující. Výše správní pokuty se stanoví 
s patřičným přihlédnutím k povaze, 
závažnosti a době trvání daného porušení, 
k tomu, zda k porušení došlo úmyslně nebo 
z nedbalosti, k míře odpovědnosti dané 
fyzické či právnické osoby a k dřívějšímu 
porušování z jejich strany, k technickým a 
organizačním opatřením a postupům 
provedeným podle článku 23 a k míře 
spolupráce s orgánem dozoru za účelem 
nápravy daného porušení.

2. Správní sankce jsou v každém 
jednotlivém případě účinné, přiměřené a 
odrazující. Výše správní pokuty se stanoví 
s patřičným přihlédnutím k povaze, 
závažnosti a době trvání daného porušení, 
k tomu, zda k porušení došlo úmyslně nebo 
z nedbalosti, ke konkrétní kategorii 
osobních údajů, závažnosti škody nebo 
rizika škody způsobené porušením, k míře 
odpovědnosti dané fyzické či právnické 
osoby a k dřívějšímu porušování z jejich 
strany, k technickým a organizačním 
opatřením a postupům provedeným podle
článku 23 a k míře spolupráce s orgánem 
dozoru za účelem nápravy daného 
porušení.

Or. de

Odůvodnění

Při stanovení výše pokuty je třeba vzít v úvahu kategorie údajů a rozsah škody.

Pozměňovací návrh 2866
Sarah Ludford

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Správní sankce jsou v každém 
jednotlivém případě účinné, přiměřené a 
odrazující. Výše správní pokuty se stanoví 
s patřičným přihlédnutím k povaze, 
závažnosti a době trvání daného porušení,
k tomu, zda k porušení došlo úmyslně 
nebo z nedbalosti, k míře odpovědnosti 
dané fyzické či právnické osoby a k 
dřívějšímu porušování z jejich strany, k 
technickým a organizačním opatřením a 
postupům provedeným podle článku 23 a
k míře spolupráce s orgánem dozoru za 
účelem nápravy daného porušení.

2. Správní sankce jsou v každém 
jednotlivém případě účinné, přiměřené a 
odrazující. Při rozhodování o povaze, 
rozsahu a závažnosti uplatňované správní 
sankce musí orgán dozoru přihlédnout ke 
všem okolnostem, zejména k: 

a) povaze, závažnosti a době trvání daného 
porušení;
b) tomu, zda bylo porušení úmyslné;

c) tomu, zda byly přijaty přiměřené kroky, 
aby se mu zabránilo;
d) tomu, zda porušení způsobilo nebo 
může způsobit značné škody nebo mohou 
být výrazně dotčena základní práva a 
svobody subjektu údajů nebo mu mohou 
být způsobeny závažné potíže;
e) opatřením, která byla učiněna pro 
zmírnění následků porušení, včetně míry 
spolupráce s orgánem dozoru za účelem 
nápravy daného porušení nebo jeho 
důsledků;
f) předchozím porušením.

Or. en

Odůvodnění

Přehlednější vymezení faktorů, které je třeba vzít v úvahu.

Pozměňovací návrh 2867
Alexander Alvaro

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Správní sankce zohlední následující 
faktory:
a) povahu, závažnost a dobu trvání 
neshody;
b) postupy provedené s ohledem na 
souvislosti se zpracováním údajů a na 
rizika s ním spojená podle čl. 5a a 5b;
c) stupeň odpovědnosti fyzické nebo 
právnické osoby a předchozí porušení 
způsobené touto osobou;
d) stupeň technických a organizačních 
opatření a postupů provedených v souladu 
s:
i) článkem 23 - Ochrana údajů již od 
návrhu a standardní nastavení ochrany 
údajů;
ii) článkem 23a - Soulad;
iii) článkem 30 - Bezpečnost 
zpracovávání;
iv) článkem 33 - Posuzování dopadu na 
ochranu údajů;
v) článkem 33a – Kontrola dodržování 
ochrany údajů;
vi) článkem 35 - Jmenování inspektora 
ochrany údajů;
e) míru spolupráce s orgánem dozoru.

Or. en

Odůvodnění

Správní sankce musí být v každém jednotlivém případě účinné, přiměřené a odrazující.

Pozměňovací návrh 2868
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Za účelem stanovení druhu, úrovně a 
výše správní sankce orgán dozoru 
zohlední všechny relevantní okolnosti a
náležitě přihlédne k následujícím 
kritériím:
a) zda je správce či zpracovatel držitelem 
platné „Evropské pečeti ochrany údajů“ 
podle článku 39;
b) povaze, závažnosti a době trvání 
daného porušení;
c) úmyslnému nebo nedbalostnímu
charakteru porušení;
d) stupni odpovědnosti fyzické nebo 
právnické osoby a předchozím porušením
způsobeným touto osobou;
e) technickým a organizačním opatřením
a postupům provedeným v souladu s 
články 23 a 30, jako je pseudonymizace;
f) konkrétní kategorii osobních údajů
postižených porušením;
g) opakující se povaze porušení;
h) míře škody, kterou subjekty údajů 
utrpěly,
i) majetkovým zájmům vedoucím k 
protiprávnímu jednání odpovědné osoby a 
výši nabytého zisku nebo utrpěné ztráty, 
které odpovědná osoba předešla, pokud je 
lze stanovit;
j) míře spolupráce s orgánem dozoru za 
účelem nápravy daného porušení a
zmírnění možných nežádoucích účinků 
porušení; a 
k) odepření spolupráce s orgánem dozoru 
podle článku 53 nebo bránění inspekcím, 
auditům a kontrolám, které orgán dozoru 
provádí.

Or. en
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Pozměňovací návrh 2869
Alexander Alvaro

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

a) fyzická osoba zpracovává osobní údaje 
bez obchodního zájmu nebo
b) podnik či organizace zaměstnávající 
méně než 250 osob zpracovává osobní 
údaje v rámci doplňující činnosti ke svým 
hlavním činnostem.

Or. en

Odůvodnění

Důsledek vložení čl. 79 odst. 2a (nového).

Pozměňovací návrh 2870
Timothy Kirkhope
za skupinu ECR

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

a) fyzická osoba zpracovává osobní údaje 
bez obchodního zájmu nebo
b) podnik či organizace zaměstnávající 
méně než 250 osob zpracovává osobní 
údaje v rámci doplňující činnosti ke svým 
hlavním činnostem.



PE506.170v02-00 128/177 AM\929533CS.doc

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 2871
Sarah Ludford

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

a) fyzická osoba zpracovává osobní údaje 
bez obchodního zájmu nebo
b) podnik či organizace zaměstnávající 
méně než 250 osob zpracovává osobní 
údaje v rámci doplňující činnosti ke svým 
hlavním činnostem.

Or. en

Odůvodnění

Orgán dozoru potřebuje flexibilitu při rozhodování o sankcích.

Pozměňovací návrh 2872
Salvador Sedó i Alabart

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 2873
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. V případě, kdy dojde k nedodržení 
tohoto nařízení poprvé a neúmyslně, může 
být zasláno písemné upozornění a nemusí 
se uložit žádná sankce. Příslušný orgán 
dozoru může uložit pokutu podle 
způsobené škody až do výše 
1 000 000 EUR v případě opakovaného a 
záměrného nedodržení nebo v případě 
podniků až do výše 1 % jejich ročního 
celosvětového obratu.

a) fyzická osoba zpracovává osobní údaje 
bez obchodního zájmu nebo
b) podnik či organizace zaměstnávající 
méně než 250 osob zpracovává osobní 
údaje v rámci doplňující činnosti ke svým 
hlavním činnostem.

Or. en

Pozměňovací návrh 2874
Axel Voss

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. V případě, kdy dojde k nedodržení 
tohoto nařízení neúmyslně a žádný subjekt 
údajů nezaznamená újmu, dosáhne orgán 
dozoru s příslušným správcem nebo 
zpracovatelem dohody o vyřešení 
nedodržení tohoto nařízení bez písemného
upozornění či uložení sankce.

a) fyzická osoba zpracovává osobní údaje 
bez obchodního zájmu nebo
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b) podnik či organizace zaměstnávající 
méně než 250 osob zpracovává osobní 
údaje v rámci doplňující činnosti ke svým 
hlavním činnostem.

V případě závažného nedodržení tohoto 
nařízení by měl orgán dozoru nejprve 
zaslat první písemné upozornění včetně 
předpokládaných opatření pro vyřešení 
narušení bezpečnosti údajů v přiměřené 
lhůtě a bez uložení sankce.
Orgán dozoru může uložit pokutu dle 
článku 2 až do výše 1 000 000 EUR nebo 
v případě podniků až do výše 2 % jejich 
ročního celosvětového obratu pouze 
v případě, že nedojde k vyřešení narušení 
bezpečnosti údajů pomocí opatření 
obsažených v písemném upozornění, nebo 
v případě opakovaného a záměrného 
porušení.

Or. en

Odůvodnění

Sankce by měly být zjednodušeny a musí vycházet z analýzy rizik a být odstupňovány podle 
míry porušení. Maximální výše pokuty musí být zachována. Musí být nicméně zachována 
nezávislost orgánů dozoru dle čl. 8 odst. 3 Listiny základních práv Evropské unie. Kromě toho 
by měl k harmonizované politice v otázce správních sankcí v EU přispět mechanismus 
jednotnosti a zejména čl. 58 odst. 3 a 4. 

Pozměňovací návrh 2875
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. V případě, kdy dojde k nedodržení 
tohoto nařízení poprvé a neúmyslně, a v 
případě absence záznamu o předchozích 
konečných rozhodnutích nebo v případě 
vymazání záznamu může být zasláno 
písemné upozornění a v takovém případě 
se nemusí uložit žádná sankce, s jedinou 
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výjimkou alternativních nápravných 
opatření, která mohou být uložena pouze v 
následujících případech a v následujícím 
tvaru, pokud:

Or. es

Pozměňovací návrh 2876
Véronique Mathieu Houillon, Axel Voss

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

a) fyzická osoba zpracovává osobní údaje 
bez obchodního zájmu nebo
b) podnik či organizace zaměstnávající 
méně než 250 osob zpracovává osobní 
údaje v rámci doplňující činnosti ke svým 
hlavním činnostem.

Or. fr

Pozměňovací návrh 2877
Louis Michel

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

a) fyzická osoba zpracovává osobní údaje 
bez obchodního zájmu nebo
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b) podnik či organizace zaměstnávající 
méně než 250 osob zpracovává osobní 
údaje v rámci doplňující činnosti ke svým 
hlavním činnostem.

Or. en

Pozměňovací návrh 2878
Nils Torvalds, Riikka Manner

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

a) fyzická osoba zpracovává osobní údaje 
bez obchodního zájmu nebo
b) podnik či organizace zaměstnávající 
méně než 250 osob zpracovává osobní 
údaje v rámci doplňující činnosti ke svým 
hlavním činnostem.

Or. en

Pozměňovací návrh 2879
Jan Mulder

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podnik či organizace zaměstnávající 
méně než 250 osob zpracovává osobní 
údaje v rámci doplňující činnosti ke svým 
hlavním činnostem.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 2880
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podnik či organizace zaměstnávající 
méně než 250 osob zpracovává osobní 
údaje v rámci doplňující činnosti ke svým 
hlavním činnostem.

b) podnik či organizace zpracovává osobní 
údaje v rámci doplňující činnosti ke svým 
hlavním činnostem.

Or. en

Odůvodnění

Kvůli limitu 250 zaměstnanců se zaměstnavatelé dostávají do nerovného postavení, tento limit 
je diskriminační vůči větším podnikům a v žádném případě nepomáhá dosažení cíle článku.
Kromě toho není snadné limit ve všech ohledech vyložit.

Pozměňovací návrh 2881
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podnik či organizace zaměstnávající 
méně než 250 osob zpracovává osobní 
údaje v rámci doplňující činnosti ke svým 
hlavním činnostem.

b) podnik či organizace jsou ochotny
spolupracovat s orgánem dozoru při 
provádění nápravných opatření, jejichž 
cílem je vyhnout se podobným případům 
nedodržování v budoucnu. Spolupráce v 
této oblasti se řídí závaznými dohodami s 
orgánem dozoru. Pokud nebude 
spolupráce s řádně akreditovaným
orgánem dozoru navázána do šesti měsíců 
od počátku řízení, bude uložena pokuta v 
původně stanovené výši.

Or. es
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Pozměňovací návrh 2882
Sari Essayah

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) osobní údaje zpracovává orgán 
veřejné moci.

Or. en

Pozměňovací návrh 2883
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) orgány veřejné správy spolupracují s 
orgány dozoru na vypracování způsobu, 
jak se v budoucnu vyhnout podobným 
porušením. Spolupráce v této oblasti se 
určí na základě dohody nebo rozhodnutí 
přijatých příslušnými správními orgány a
musí být oznámena již na počátku přijetí
opatření. Pokud nebude spolupráce s 
řádně akreditovaným orgánem dozoru 
navázána do jednoho roku od počátku 
řízení, bude uložena pokuta v původně 
stanovené výši.

Or. es

Pozměňovací návrh 2884
Sarah Ludford

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 3 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Orgán dozoru může zejména přijmout 
rozhodnutí, podle něhož je vhodné použít 
jinou sankci než finanční, pokud je 
nepravděpodobné, že by povaha, rozsah 
nebo účel zpracování představovaly riziko
pro základní práva subjektu údajů. 

Or. en

Odůvodnění

Orgán dozoru potřebuje flexibilitu, pokud jde o spojování sankcí a rizik.

Pozměňovací návrh 2885
Alexander Alvaro

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

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

Or. en

Odůvodnění

Důsledek vložení čl. 79 odst. 2a (nového).
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Pozměňovací návrh 2886
Axel Voss

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

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

Or. en

Pozměňovací návrh 2887
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

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

Or. en

Pozměňovací návrh 2888
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Orgán dozoru uloží pokutu, která 
nepřekročí 250 000 EUR, nebo v případě 
podniků 1 % jejich ročního celosvětového 
obratu, každému, kdo úmyslně či z 
nedbalosti poruší čl. 12 odst. 1 a 2.

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

Or. en

Pozměňovací návrh 2889
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Orgán dozoru uloží pokutu až do výše 
250 000 EUR, nebo v případě podniků až 
do výše 1 % jejich ročního celosvětového 
obratu, podle toho, která hodnota je vyšší,
každému, kdo úmyslně či z nedbalosti 
poruší čl. 12 odst. 1 a 2.
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a) nezajistí mechanismy pro žádosti 
subjektů údajů nebo kdo neodpoví 
subjektům údajů pohotově či za použití 
požadovaného formátu podle čl. 12 odst. 1 
a 2;
b) účtuje poplatek za informace nebo za 
odpovědi na žádosti subjektů údajů, a 
poruší tak čl. 12 odst. 4.

Or. en

Odůvodnění

Přesnější znění a vhodnější maximální výše pokuty za úmyslné porušení uvedené v odstavci.

Pozměňovací návrh 2890
Louis Michel

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Orgán dozoru může uložit pokutu až do 
výše 250 000 EUR každému, kdo úmyslně:

Or. en

Pozměňovací návrh 2891
Nils Torvalds, Riikka Manner

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Orgán dozoru uloží na základě 
závažnosti porušení pokutu nebo zašle 
upozornění každému, kdo úmyslně či z 
nedbalosti:
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nedbalosti:

Or. en

Pozměňovací návrh 2892
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Orgán dozoru uloží pokutu až do výše 
250 000 EUR, nebo v případě podniků až 
do výše 1 % jejich ročního celosvětového 
obratu, každému, kdo úmyslně či z 
nedbalosti:

Or. en

Pozměňovací návrh 2893
Timothy Kirkhope
za skupinu ECR

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Orgán dozoru uloží pokuty
odstupňované v závislosti na závažnosti a 
rozsahu případu a na způsobené škodě 
nebo potenciální škodě , délce porušování, 
předchozím porušování a reakci na 
příslušný případ nebo případy až do 
maximální výše 250 000 EUR nebo v 
případě podniků až do výše 0,5 % jejich 
ročního celosvětového obratu. Takové 
porušení a pokuty platí pro každého, kdo:

Or. en
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Pozměňovací návrh 2894
Ewald Stadler

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Orgán dozoru uloží pokutu až do výše
500 000 EUR každému, kdo úmyslně či z 
nedbalosti:

Or. de

Odůvodnění

Pokuta úměrná obratu podniku by byla u takovéhoto porušení nepřiměřená.

Pozměňovací návrh 2895
Sarah Ludford

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Orgány dozoru musí mít možnost uvážit, zda a jaká výše pokuty je přiměřená.

Pozměňovací návrh 2896
Alexander Alvaro

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

a) neposkytne informace subjektu údajů 
podle článku 11, čl. 12 odst. 3 a článku 
14, nebo mu je neposkytne v úplném 
rozsahu či dostatečně transparentně;
b) neposkytne subjektu údajů přístup k 
informacím nebo neopraví osobní údaje 
podle článků 15 a 16 nebo neoznámí 
relevantní informace příjemci podle 
článku 13;
c) nedodrží právo být zapomenut nebo 
právo na výmaz nebo kdo nezavede 
mechanismy, kterými by zajistil 
dodržování lhůt, nebo kdo nepodnikne 
všechny potřebné kroky k informování 
třetích stran o tom, že subjekt údajů 
požaduje vymazání veškerých odkazů na 
své osobní údaje či veškerých kopií či 
replikací svých osobních údajů, podle 
článku 17;
d) neposkytne kopii osobních údajů v 
elektronickém formátu nebo kdo 
znemožňuje subjektu údajů přenést 
osobní údaje do jiné aplikace, a porušuje 
tak ustanovení článku 18;
e) nevymezí povinnosti každého ze 
společných správců podle článku 24 nebo 
kdo je nevymezí v dostatečné;
f) nevede dokumentaci podle článku 28, 
čl. 31 odst. 4 a čl. 44 odst. 3 nebo kdo ji 
nevede v dostatečné míře;
g) nedodrží v případech, kdy se nenakládá 
se zvláštními kategoriemi údajů, pravidla 
související se svobodou projevu podle 
článku 80 nebo pravidla pro zpracovávání 
údajů v souvislosti se zaměstnáním podle 
článku 82 nebo podmínky pro 
zpracovávání údajů pro účely 
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historiografického, statistického a 
vědeckého výzkumu podle článku 83.

Or. en

Odůvodnění

Důsledek vložení čl. 79 odst. 2a (nového).

Pozměňovací návrh 2897
Axel Voss

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

a) neposkytne informace subjektu údajů 
podle článku 11, čl. 12 odst. 3 a článku 
14, nebo mu je neposkytne v úplném 
rozsahu či dostatečně transparentně;
b) neposkytne subjektu údajů přístup k 
informacím nebo neopraví osobní údaje 
podle článků 15 a 16 nebo neoznámí 
relevantní informace příjemci podle 
článku 13;
c) nedodrží právo být zapomenut nebo 
právo na výmaz nebo kdo nezavede 
mechanismy, kterými by zajistil 
dodržování lhůt, nebo kdo nepodnikne 
všechny potřebné kroky k informování 
třetích stran o tom, že subjekt údajů 
požaduje vymazání veškerých odkazů na 
své osobní údaje či veškerých kopií či 
replikací svých osobních údajů, podle 
článku 17;
d) neposkytne kopii osobních údajů v 
elektronickém formátu nebo kdo 
znemožňuje subjektu údajů přenést 
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osobní údaje do jiné aplikace, a porušuje 
tak ustanovení článku 18;
e) nevymezí povinnosti každého ze 
společných správců podle článku 24 nebo 
kdo je nevymezí v dostatečné;
f) nevede dokumentaci podle článku 28, 
čl. 31 odst. 4 a čl. 44 odst. 3 nebo kdo ji 
nevede v dostatečné míře;
g) nedodrží v případech, kdy se nenakládá 
se zvláštními kategoriemi údajů, pravidla 
související se svobodou projevu podle 
článku 80 nebo pravidla pro zpracovávání 
údajů v souvislosti se zaměstnáním podle 
článku 82 nebo podmínky pro 
zpracovávání údajů pro účely 
historiografického, statistického a 
vědeckého výzkumu podle článku 83.

Or. en

Pozměňovací návrh 2898
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

a) neposkytne informace subjektu údajů 
podle článku 11, čl. 12 odst. 3 a článku 
14, nebo mu je neposkytne v úplném 
rozsahu či dostatečně transparentně;
b) neposkytne subjektu údajů přístup k 
informacím nebo neopraví osobní údaje 
podle článků 15 a 16 nebo neoznámí 
relevantní informace příjemci podle 
článku 13;
c) nedodrží právo být zapomenut nebo 
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právo na výmaz nebo kdo nezavede 
mechanismy, kterými by zajistil 
dodržování lhůt, nebo kdo nepodnikne 
všechny potřebné kroky k informování 
třetích stran o tom, že subjekt údajů 
požaduje vymazání veškerých odkazů na 
své osobní údaje či veškerých kopií či 
replikací svých osobních údajů, podle 
článku 17;
d) neposkytne kopii osobních údajů v 
elektronickém formátu nebo kdo 
znemožňuje subjektu údajů přenést 
osobní údaje do jiné aplikace, a porušuje 
tak ustanovení článku 18;
e) nevymezí povinnosti každého ze 
společných správců podle článku 24 nebo 
kdo je nevymezí v dostatečné;
f) nevede dokumentaci podle článku 28, 
čl. 31 odst. 4 a čl. 44 odst. 3 nebo kdo ji 
nevede v dostatečné míře;
g) nedodrží v případech, kdy se nenakládá 
se zvláštními kategoriemi údajů, pravidla 
související se svobodou projevu podle 
článku 80 nebo pravidla pro zpracovávání 
údajů v souvislosti se zaměstnáním podle 
článku 82 nebo podmínky pro 
zpracovávání údajů pro účely 
historiografického, statistického a 
vědeckého výzkumu podle článku 83.

Or. en

Pozměňovací návrh 2899
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 5 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. es

Pozměňovací návrh 2900
Wim van de Camp

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

a) neposkytne informace subjektu údajů 
podle článku 11, čl. 12 odst. 3 a článku 14, 
nebo mu je neposkytne v úplném rozsahu 
či dostatečně transparentně; 

a) neposkytne informace subjektu údajů 
podle článku 11, čl. 12 odst. 3 a článku 14, 
nebo mu je neposkytne v úplném rozsahu 
či dostatečně transparentně; 

b) neposkytne subjektu údajů přístup k 
informacím nebo neopraví osobní údaje 
podle článků 15 a 16 nebo neoznámí 
relevantní informace příjemci podle článku 
13;

b) neposkytne subjektu údajů přístup k 
informacím nebo neopraví osobní údaje 
podle článků 15 a 16 nebo neoznámí 
relevantní informace příjemci podle článku 
13;

c) nedodrží právo být zapomenut nebo 
právo na výmaz nebo kdo nezavede 
mechanismy, kterými by zajistil 
dodržování lhůt, nebo kdo nepodnikne 
všechny potřebné kroky k informování 
třetích stran o tom, že subjekt údajů 
požaduje vymazání veškerých odkazů na 
své osobní údaje či veškerých kopií či 
replikací svých osobních údajů, podle 
článku 17;

c) nedodrží právo být zapomenut nebo 
právo na výmaz nebo nezavedl 
mechanismus podle článku 17a. Orgán 
dozoru vezme při stanovení pokuty za 
porušení uvedené v tomto oddíle v úvahu, 
do jaké míry správce nebo hlavní 
provozovna dle čl. 22 odst. 4 zavedly 
mechanismy pro zajištění dodržování lhůt
týkajících se uchovávání osobních údajů;

d) neposkytne kopii osobních údajů v 
elektronickém formátu nebo kdo 
znemožňuje subjektu údajů přenést osobní 
údaje do jiné aplikace, a porušuje tak 
ustanovení článku 18;

d) znemožňuje subjektu údajů přenést
obsah vytvářený uživatelem do jiné 
aplikace, a porušuje tak ustanovení článku 
18;

e) nevymezí povinnosti každého ze 
společných správců podle článku 24 nebo 

e) nevymezí povinnosti každého ze 
společných správců podle článku 24 nebo 
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kdo je nevymezí v dostatečné míře; kdo je nevymezí v dostatečné míře;
f) nevede dokumentaci podle článku 28, čl. 
31 odst. 4 a čl. 44 odst. 3 nebo kdo ji 
nevede v dostatečné míře;

f) nevede dokumentaci podle článku 28, čl. 
31 odst. 4 a čl. 44 odst. 3 nebo kdo ji 
nevede v dostatečné míře;

g) nedodrží v případech, kdy se nenakládá 
se zvláštními kategoriemi údajů, pravidla 
související se svobodou projevu podle 
článku 80 nebo pravidla pro zpracovávání 
údajů v souvislosti se zaměstnáním podle 
článku 82 nebo podmínky pro 
zpracovávání údajů pro účely 
historiografického, statistického a 
vědeckého výzkumu podle článku 83.

g) nedodrží v případech, kdy se nenakládá 
se zvláštními kategoriemi údajů, pravidla 
související se svobodou projevu podle 
článku 80 nebo pravidla pro zpracovávání 
údajů v souvislosti se zaměstnáním podle 
článku 82 nebo podmínky pro 
zpracovávání údajů pro účely 
historiografického, statistického a 
vědeckého výzkumu podle článku 83.

Or. en

Odůvodnění

The ‘accountability measures’ should not be fined as an independent infringement. Where the 
absence of such measures are likely to have caused the infringement of the ‘material rules’ 
(like data security, data subject’s rights, data limitation, etc), the supervisory authority should 
take such absence into account in determining the level of the fine (see also the US Federal 
Sentencing Guidelines for companies in case of non-compliance). Furthermore, instead of 
issuing a fine, the supervisory authority should order the controller or processor to take the 
necessary measures pursuant to its powers in Article 53.

Pozměňovací návrh 2901
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 5 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

5. Orgán dozoru uloží pokutu , která 
nepřekročí 500 000 EUR nebo v případě 
podniků 2 % jejich ročního celosvětového 
obratu, každému, kdo úmyslně či z 
nedbalosti poruší článek 11, čl. 12 odst 3 a 
4, články 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 28, čl. 
31 odst. 4, čl. 44 odst. 3, články 80, 82, 83.

a) neposkytne informace subjektu údajů 
podle článku 11, čl. 12 odst. 3 a článku 
14, nebo mu je neposkytne v úplném 
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rozsahu či dostatečně transparentně; 
b) neposkytne subjektu údajů přístup k 
informacím nebo neopraví osobní údaje 
podle článků 15 a 16 nebo neoznámí 
relevantní informace příjemci podle 
článku 13;
c) nedodrží právo být zapomenut nebo 
právo na výmaz nebo kdo nezavede 
mechanismy, kterými by zajistil 
dodržování lhůt, nebo kdo nepodnikne 
všechny potřebné kroky k informování 
třetích stran o tom, že subjekt údajů 
požaduje vymazání veškerých odkazů na 
své osobní údaje či veškerých kopií či 
replikací svých osobních údajů, podle 
článku 17;
d) neposkytne kopii osobních údajů v 
elektronickém formátu nebo kdo 
znemožňuje subjektu údajů přenést 
osobní údaje do jiné aplikace, a porušuje 
tak ustanovení článku 18; 
e) nevymezí povinnosti každého ze 
společných správců podle článku 24 nebo 
kdo je nevymezí v dostatečné míře;
f) nevede dokumentaci podle článku 28, 
čl. 31 odst. 4 a čl. 44 odst. 3 nebo kdo ji 
nevede v dostatečné míře;
g) nedodrží v případech, kdy se nenakládá 
se zvláštními kategoriemi údajů, pravidla 
související se svobodou projevu podle 
článku 80 nebo pravidla pro zpracovávání 
údajů v souvislosti se zaměstnáním podle 
článku 82 nebo podmínky pro 
zpracovávání údajů pro účely 
historiografického, statistického a 
vědeckého výzkumu podle článku 83.

Or. en

Pozměňovací návrh 2902
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel
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Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 5 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

5. Orgán dozoru uloží pokutu až do výše 
500 000 EUR, nebo v případě podniků až 
do výše 2 % jejich ročního celosvětového 
obratu podle toho, která hodnota je vyšší,
každému, kdo úmyslně či z nedbalosti 
poruší článek 11, čl. 12 odst 3 a 4, články 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 28, čl. 31 odst. 4, 
čl. 44 odst. 3, články 80, 82, 83.

a) neposkytne informace subjektu údajů 
podle článku 11, čl. 12 odst. 3 a článku 
14, nebo mu je neposkytne v úplném 
rozsahu či dostatečně transparentně; 
b) neposkytne subjektu údajů přístup k 
informacím nebo neopraví osobní údaje 
podle článků 15 a 16 nebo neoznámí 
relevantní informace příjemci podle 
článku 13;
c) nedodrží právo být zapomenut nebo 
právo na výmaz nebo kdo nezavede 
mechanismy, kterými by zajistil 
dodržování lhůt, nebo kdo nepodnikne 
všechny potřebné kroky k informování 
třetích stran o tom, že subjekt údajů 
požaduje vymazání veškerých odkazů na 
své osobní údaje či veškerých kopií či 
replikací svých osobních údajů, podle 
článku 17;
d) neposkytne kopii osobních údajů v 
elektronickém formátu nebo kdo 
znemožňuje subjektu údajů přenést 
osobní údaje do jiné aplikace, a porušuje 
tak ustanovení článku 18; 
e) nevymezí povinnosti každého ze 
společných správců podle článku 24 nebo 
kdo je nevymezí v dostatečné míře;
f) nevede dokumentaci podle článku 28, 
čl. 31 odst. 4 a čl. 44 odst. 3 nebo kdo ji 
nevede v dostatečné míře;
g) nedodrží v případech, kdy se nenakládá 
se zvláštními kategoriemi údajů, pravidla 
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související se svobodou projevu podle 
článku 80 nebo pravidla pro zpracovávání 
údajů v souvislosti se zaměstnáním podle 
článku 82 nebo podmínky pro 
zpracovávání údajů pro účely 
historiografického, statistického a 
vědeckého výzkumu podle článku 83.

Or. en

Pozměňovací návrh 2903
Louis Michel

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 5 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

5. Orgán dozoru uloží pokutu až do výše 
500 000 EUR každému, kdo úmyslně:

Or. en

Pozměňovací návrh 2904
Nils Torvalds, Riikka Manner

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 5 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

5. Orgán dozoru uloží na základě 
závažnosti porušení pokutu nebo zašle 
upozornění každému, kdo úmyslně či z 
nedbalosti:

Or. en
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Pozměňovací návrh 2905
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 5 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

5. Orgán dozoru uloží pokutu až do výše 
500 000 EUR, nebo v případě podniků až 
do výše 3 % jejich ročního celosvětového 
obratu, každému, kdo úmyslně či z 
nedbalosti:

Or. en

Pozměňovací návrh 2906
Timothy Kirkhope
za skupinu ECR

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 5 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

5. Orgán dozoru uloží pokutu podle 
stejných kritérií, jaká jsou uvedena v čl. 
79 odst. 4, u závažnějších porušení až do 
výše maximálně 500 000 EUR, nebo v 
případě podniků až do výše 1 % jejich 
ročního celosvětového obratu, každému, 
kdo: 

Or. en

Pozměňovací návrh 2907
Sarah Ludford

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 5 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Orgány dozoru musí mít větší možnost uvážit, zda a jaká výše pokuty je přiměřená.

Pozměňovací návrh 2908
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 5 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) neposkytne informace subjektu údajů 
podle článku 11, čl. 12 odst. 3 a článku 14,
nebo mu je neposkytne v úplném rozsahu
či dostatečně transparentně; 

a) neposkytne informace subjektu údajů 
podle článku 11, čl. 12 odst. 3 a článku 14,
nebo mu je očividně neposkytne v úplném 
rozsahu;

Or. es

Pozměňovací návrh 2909
Louis Michel

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 5 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) nedodrží právo být zapomenut nebo 
právo na výmaz nebo kdo nezavede 
mechanismy, kterými by zajistil 
dodržování lhůt, nebo kdo nepodnikne 
všechny potřebné kroky k informování 
třetích stran o tom, že subjekt údajů 
požaduje vymazání veškerých odkazů na 
své osobní údaje či veškerých kopií či 
replikací svých osobních údajů, podle 
článku 17;

c) nedodrží právo být zapomenut nebo 
právo na výmaz na webových stránkách 
nebo u údajů, nad kterými má  kontrolu,
nebo kdo nezavede mechanismy, kterými 
by zajistil dodržování lhůt, nebo kdo 
nepodnikne všechny potřebné kroky k 
informování třetích stran o tom, že subjekt 
údajů požaduje vymazání veškerých 
odkazů na své osobní údaje či veškerých 
kopií či replikací svých osobních údajů, 
podle článku 17;
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Or. en

Pozměňovací návrh 2910
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 5 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) nedodrží právo být zapomenut nebo 
právo na výmaz nebo kdo nezavede 
mechanismy, kterými by zajistil 
dodržování lhůt, nebo kdo nepodnikne 
všechny potřebné kroky k informování 
třetích stran o tom, že subjekt údajů 
požaduje vymazání veškerých odkazů na 
své osobní údaje či veškerých kopií či 
replikací svých osobních údajů, podle 
článku 17;

c) nevyhoví žádosti týkající se práva být 
zapomenut nebo práva na výmaz v 
souladu s ustanoveními tohoto nařízení.

Or. es

Pozměňovací návrh 2911
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 5 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) neposkytne kopii osobních údajů v 
elektronickém formátu nebo kdo 
znemožňuje subjektu údajů přenést osobní 
údaje do jiné aplikace, a porušuje tak 
ustanovení článku 18; 

d) neposkytne kopii osobních údajů v 
elektronickém formátu nebo kdo bez 
opodstatněného důvodu znemožňuje 
subjektu údajů přenést osobní údaje do jiné 
aplikace, a porušuje tak ustanovení článku 
18; 

Or. es

Pozměňovací návrh 2912
Louis Michel
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Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 5 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) nevymezí povinnosti každého ze 
společných správců podle článku 24 nebo 
kdo je nevymezí v dostatečné míře;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 2913
Louis Michel

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 5 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) nevede dokumentaci podle článku 28, 
čl. 31 odst. 4 a čl. 44 odst. 3 nebo kdo ji 
nevede v dostatečné míře;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 2914
Stanimir Ilchev

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 5 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) nevede dokumentaci podle článku 28, čl. 
31 odst. 4 a čl. 44 odst. 3 nebo kdo ji 
nevede v dostatečné míře;

f) nevede dokumentaci podle článku 14, 
článku 28, čl. 31 odst. 4 a čl. 44 odst. 3 
nebo kdo ji nevede v dostatečné míře;

Or. de

Pozměňovací návrh 2915
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 5 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) nevede dokumentaci podle článku 28, 
čl. 31 odst. 4 a čl. 44 odst. 3 nebo kdo ji 
nevede v dostatečné míře; 

f) neinformuje nebo nezajistí, aby byl 
schopen v případě potřeby informovat 
orgán dozoru, a to způsobem stanoveným 
v tomto nařízení, s výjimkou případu
závažného pochybení dle tohoto nařízení 
nebo dle prováděcích právních předpisů 
členských států;

Or. es

Pozměňovací návrh 2916
Alexander Alvaro

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

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

Or. en
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Odůvodnění

Důsledek vložení čl. 79 odst. 2a (nového).

Pozměňovací návrh 2917
Axel Voss

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

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

Or. en

Pozměňovací návrh 2918
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 2919
Wim van de Camp

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

a) zpracovává osobní údaje bez žádného 
nebo dostatečného právního základu nebo 
nedodrží podmínky týkající se souhlasu 
podle článků 6, 7 a 8;

a) zpracovává osobní údaje bez žádného 
nebo dostatečného právního základu nebo 
nedodrží podmínky týkající se souhlasu 
podle článků 6, 7 a 8;

b) zpracovává zvláštní kategorie údajů a 
poruší při tom články 9 a 81;

b) zpracovává zvláštní kategorie údajů a 
poruší při tom články 9 a 81;

c) nevyhoví námitce či požadavku podle 
článku 19;

c) nevyhoví námitce či požadavku podle 
článku 19;

d) nedodrží podmínky související s 
opatřeními založenými na profilování 
podle článku 20;

d) nedodrží podmínky související s 
opatřeními založenými na profilování 
podle článku 20;

e) nepřijme interní politiky nebo 
neprovede odpovídající opatření za 
účelem zajištění a prokázání souladu 
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podle článků 22, 23 a 30;
f) nejmenuje zástupce podle článku 25; f) nejmenuje zástupce podle článku 25;

g) zpracovává osobní údaje a poruší při 
tom povinnosti týkající se zpracovávání 
jménem správce podle článků 26 a 27 
nebo k takovému zpracovávání dá pokyn;
h) neupozorní na narušení bezpečnosti 
osobních údajů orgán dozoru nebo subjekt 
údajů podle článků 31 a 32 nebo jim toto 
narušení neohlásí nebo je neohlásí včas či v 
úplnosti;

h) neupozorní na narušení bezpečnosti 
osobních údajů orgán dozoru nebo subjekt 
údajů podle článků 31 a 32 nebo jim toto 
narušení neohlásí nebo je neohlásí včas či v 
úplnosti;

i) neprovede posouzení dopadu na 
ochranu údajů nebo zpracuje osobní 
údaje bez předchozího povolení nebo bez 
předchozí konzultace orgánu dozoru 
podle článků 33 a 34;
j) nejmenuje inspektora ochrany údajů 
nebo nezajistí podmínky pro plnění úkolů 
podle článků 35, 36 a 37;
k) zneužije pečeť nebo známku dokládající 
ochranu údajů ve smyslu článku 39;

k) zneužije pečeť nebo známku dokládající 
ochranu údajů ve smyslu článku 39;

l) uskuteční předání údajů do třetí země 
nebo mezinárodní organizaci, které není 
povoleno rozhodnutím o přiměřenosti nebo 
vhodnými zárukami nebo výjimkou podle 
článků 40 až 44, nebo kdo k takovému 
předání vydá pokyn;

l) uskuteční předání údajů do třetí země 
nebo mezinárodní organizaci, které není 
povoleno rozhodnutím o přiměřenosti nebo 
vhodnými zárukami nebo výjimkou podle 
článků 40 až 44, nebo kdo k takovému 
předání vydá pokyn;

m) nesplní příkaz nebo dočasný či trvalý 
zákaz zpracovávání nebo přerušení 
předávání údajů orgánem dozoru podle čl. 
53 odst. 1;

m) nesplní příkaz nebo dočasný či trvalý 
zákaz zpracovávání nebo přerušení 
předávání údajů orgánem dozoru podle čl. 
53 odst. 1;

n) nesplní povinnosti vůči orgánu dozoru 
podle čl. 28 odst. 3, článku 29, čl. 34 odst. 
6 a čl. 53 odst. 2, pokud jde o pomoc nebo 
odpovědi nebo poskytování relevantních 
informací nebo zpřístupňování prostorů;

n) nesplní povinnosti vůči orgánu dozoru 
podle čl. 28 odst. 3, článku 29, čl. 34 odst. 
6 a čl. 53 odst. 3, pokud jde o pomoc nebo 
odpovědi nebo poskytování relevantních 
informací nebo zpřístupňování prostorů;

o) nedodrží pravidla pro zachovávání 
profesního tajemství podle článku 84.

o) nedodrží pravidla pro zachovávání 
profesního tajemství podle článku 84.

Or. en
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Odůvodnění

The ‘accountability measures’ should not be fined as an independent infringement. Where the 
absence of such measures are likely to have caused the infringement of the ‘material rules’ 
(like data security, data subject’s rights, data limitation, etc), the supervisory authority should 
take such absence into account in determining the level of the fine (see also the US Federal 
Sentencing Guidelines for companies in case of non-compliance). Furthermore, instead of 
issuing a fine, the supervisory authority should order the controller or processor to take the 
necessary measures pursuant to its powers in Article 53.

Pozměňovací návrh 2920
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 6 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. es

Pozměňovací návrh 2921
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

6. Orgán dozoru uloží pokutu, která 
nepřekročí 1 000 000 EUR, nebo v případě 
podniků 5 % jejich ročního celosvětového 
obratu, každému, kdo úmyslně či z 
nedbalosti porušuje jiná ustanovení tohoto 
nařízení, než jsou ustanovení uvedená v 
odstavcích 4 a 5.

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

Or. en

Pozměňovací návrh 2922
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

6. Orgán dozoru uloží pokutu, která 
nepřekročí 1 000 000 EUR, nebo v případě 
podniků 5 % jejich ročního celosvětového 
obratu podle toho, která hodnota je vyšší, 
každému, kdo úmyslně či z nedbalosti
porušuje jiná ustanovení tohoto nařízení, 
než jsou ustanovení uvedená v odstavcích 
4 a 5.

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 2923
Louis Michel

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 6 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

6. Orgán dozoru může uložit pokutu až do 
výše 1 000 000 EUR každému, kdo 
úmyslně:

Or. en

Pozměňovací návrh 2924
Nils Torvalds, Riikka Manner

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 6 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

6. Orgán dozoru uloží na základě 
závažnosti porušení pokutu nebo zašle 
upozornění každému, kdo úmyslně či z 
nedbalosti:

Or. en

Pozměňovací návrh 2925
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 6 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 2926
Ewald Stadler

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 6 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

6. Orgán dozoru uloží pokutu až do výše 
1 000 000 EUR, nebo v případě podniku, 
který poruší pravidla za účelem zisku, až 
do výše 2 % jeho ročního celosvětového 
obratu, každému, kdo úmyslně či z 
nedbalosti:

Or. de

Pozměňovací návrh 2927
Timothy Kirkhope
za skupinu ECR

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 6 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

6. Orgán dozoru uloží pokutu podle 
stejných kritérií, která jsou uvedena v čl. 
79 odst. 4, u nejzávažnějších porušení až 
do výše maximálně 1 000 000 EUR, nebo 
v případě podniků až do výše 2 % jejich 
ročního celosvětového obratu, každému, 
kdo: 

Or. en

Pozměňovací návrh 2928
Sarah Ludford
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Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 6 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Orgány dozoru musí mít možnost uvážit, zda a jaká výše pokuty je přiměřená.

Pozměňovací návrh 2929
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 6 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) nevyhoví námitce či požadavku podle 
článku 19;

c) nevyhoví námitce či požadavku podle 
článku 19, nejsou-li řádně odůvodněny 
skutečnými a legitimními příčinami nebo 
důvody v souladu s tímto nařízením;

Or. es

Pozměňovací návrh 2930
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 6 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) nedodrží podmínky související s 
opatřeními založenými na profilování 
podle článku 20;

vypouští se
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Or. es

Pozměňovací návrh 2931
Louis Michel

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 6 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) nepřijme interní politiky nebo 
neprovede odpovídající opatření za 
účelem zajištění a prokázání souladu 
podle článků 22, 23 a 30;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 2932
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 6 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) nepřijme interní politiky nebo 
neprovede odpovídající opatření za 
účelem zajištění a prokázání souladu 
podle článků 22, 23 a 30;

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 2933
Louis Michel

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 6 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) nejmenuje zástupce podle článku 25; vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 2934
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 6 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) neupozorní na narušení bezpečnosti 
osobních údajů orgán dozoru nebo subjekt 
údajů podle článků 31 a 32 nebo jim toto 
narušení neohlásí nebo je neohlásí včas či v 
úplnosti;

h) neupozorní na narušení bezpečnosti 
osobních údajů orgán dozoru nebo subjekt 
údajů, je-li to podle článků 31 a 32 
povinné, nebo jim toto narušení neohlásí 
nebo je neohlásí včas či v úplnosti;

Or. es

Pozměňovací návrh 2935
Louis Michel

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 6 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) neprovede posouzení dopadu na 
ochranu údajů nebo zpracuje osobní 
údaje bez předchozího povolení nebo bez 
předchozí konzultace orgánu dozoru 
podle článků 33 a 34;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 2936
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 6 – písm. i
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) neprovede posouzení dopadu na ochranu 
údajů nebo zpracuje osobní údaje bez 
předchozího povolení nebo bez předchozí 
konzultace orgánu dozoru podle článků 33 
a 34;

i) neprovede posouzení dopadu na ochranu 
údajů nebo zpracuje osobní údaje bez 
předchozího povolení nebo bez předchozí 
konzultace orgánu dozoru, je-li to podle 
článků 33 a 34 povinné;

Or. es

Pozměňovací návrh 2937
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 6 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) nejmenuje inspektora ochrany údajů 
nebo nezajistí podmínky pro plnění úkolů
podle článků 35, 36 a 37;

j) nezajistí splnění podmínek 
umožňujících, aby inspektor ochrany 
údajů splnil úkoly podle článků 35, 36 a 
37;

Or. es

Pozměňovací návrh 2938
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 6 – písm. k

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

k) zneužije pečeť nebo známku dokládající 
ochranu údajů ve smyslu článku 39;

k) zneužije pečeť, známku nebo osvědčení
dokládající ochranu údajů ve smyslu 
článku 39;

Or. es

Pozměňovací návrh 2939
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Pro účely tohoto článku se záznam o 
předchozích konečných sankcích za 
protiprávní jednání z nedbalosti vymazává 
v těchto lhůtách:

a) dva roky, pokud jsou sankce spojené s 
některou z pokut stanovených podle 
odstavce 4;
b) čtyři roky, pokud jsou sankce spojené s 
některou z pokut stanovených podle 
odstavce 5;
c) šest let, pokud jsou sankce spojené s 
některou z pokut stanovených podle 
odstavce 6.

Or. es

Pozměňovací návrh 2940
Wim van de Camp

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Pokuta za porušení uvedená v odst. 6 
může být uložena pouze za konkrétní 
zpracování osobních údajů. Při 
stanovování pokuty za porušení uvedené v 
tomto odstavci vezme orgán dozoru v 
úvahu následující skutečnosti a okolnosti:
a) skutečnost, do jaké míry správce nebo 
hlavní provozovna dle čl. 22 odst. 4 přijali
interní politiky a provedli opatření 
uvedená v článcích 22, 23 a 30 týkající se 
tohoto zpracování;
b) skutečnost, zda správce nebo hlavní 
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provozovna dle čl. 22 odst. 4 jmenovali
inspektora ochrany údajů podle článku
35;
c) skutečnost, do jaké míry správce 
umožnil inspektorovi ochrany údajů, 
pokud je jmenován, aby plnil své úkoly dle 
článku 37 týkající se tohoto zpracování;
d) skutečnost, do jaké míry byl inspektor 
ochrany údajů, pokud je jmenován, 
zapojen do rozhodování týkajícího se 
takového zpracování nebo provádění;
e) skutečnost, zda správce provedl 
posouzení dopadu na soukromí, pokud jde 
o toto zpracování;
f) skutečnost, zda správce případně splnil 
podmínky článku 26; a
g) skutečnost, do jaké míry správce předal 
případné pokyny zpracovateli dle článku 
27. 

Or. en

Odůvodnění

The ‘accountability measures’ should not be fined as an independent infringement. Where the 
absence of such measures are likely to have caused the infringement of the ‘material rules’ 
(like data security, data subject’s rights, data limitation, etc), the supervisory authority should 
take such absence into account in determining the level of the fine (see also the US Federal
Sentencing Guidelines for companies in case of non-compliance). Furthermore, instead of 
issuing a fine, the supervisory authority should order the controller or processor to take the 
necessary measures pursuant to its powers in Čl. 53.

Pozměňovací návrh 2941
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 6 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Pro účely tohoto článku se záznam o 
předchozích konečných sankcích za 
protiprávní jednání spáchané z vážné 
nedbalosti nebo úmyslně vymazává v 
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těchto lhůtách:

a) pět let, pokud jsou sankce spojené s 
některou z pokut stanovených podle 
odstavce 4;
b) deset let, pokud jsou sankce spojené s 
některou z pokut stanovených podle 
odstavce 5;
c) patnáct let, pokud jsou sankce spojené s 
některou z pokut stanovených podle 
odstavce 6.

Or. es

Pozměňovací návrh 2942
Axel Voss

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 2943
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 86, aby aktualizovala výše 

vypouští se
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správních pokut uvedených v odstavcích 
4, 5 a 6 s přihlédnutím ke kritériím podle 
odstavce 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 2944
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 2945
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

7. Komise je zmocněna přijímat po 
vyžádání stanoviska Evropské rady pro 
ochranu údajů akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 86, aby 
aktualizovala absolutní částky správních 
pokut uvedených v odstavcích 4, 5 a 6 s 
přihlédnutím ke kritériím podle odstavce 2 
a vývoji standardních životních nákladů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 2946
Louis Michel

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

7. Pokud existují přesvědčivé důkazy o
pokračující nedbalosti nebo hrubé 
nedbalosti ze strany organizací při plnění 
povinností podle tohoto nařízení nebo 
pokud se těmto sankcím nepodaří zabránit 
závažným přestupkům, které nelze řešit 
podle stávajícího rámce, je Komise 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 86, aby 
aktualizovala výše nebo podmínky 
správních pokut uvedených v odstavcích 4, 
5 a 6 s přihlédnutím ke kritériím podle 
odstavce 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 2947
Sari Essayah

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Čl. 79 odst. 4 až 7 se nevztahuje na 
orgány veřejné správy. Orgán dozoru 
nemá pravomoc stanovovat a ukládat 
pokuty orgánům veřejné správy.

Or. en

Pozměňovací návrh 2948
Sophia in 't Veld

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 7 a (nový)



PE506.170v02-00 176/177 AM\929533CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Komise předloží legislativní návrh za 
účelem určení kritérií a požadavků na 
společnou a nerozdílnou odpovědnost
správní rady správce a zpracovatele, a 
zejména člena správní rady uvedeného v 
čl. 37a, v případě nedodržení ustanovení 
tohoto nařízení, a to do jednoho roku po 
vstupu tohoto nařízení v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 2949
Sophia in 't Veld

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 7 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7b. Komise předloží legislativní návrh za 
účelem určení kritérií a požadavků na 
správní a trestní sankce proti správní 
radě, zejména členovi správní rady 
uvedenému v čl. 37a, v případě 
nedodržení ustanovení tohoto nařízení, 
které způsobuje nebo způsobilo škodu 
subjektu údajů, a to do jednoho roku po 
vstupu tohoto nařízení v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 2950
Sophia in 't Veld

Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 7 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7c. Komise předloží legislativní návrh za 
účelem určení podmínek a kritérií pro 
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zaručení právní ochrany informátorů, a to 
do jednoho roku po vstupu tohoto 
nařízení v platnost. 

Or. en


