
AM\929832CS.doc PE506.173v05-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

2012/0011(COD)

8. 3. 2013

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
2951 - 3133

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

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

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



PE506.173v05-00 2/108 AM\929832CS.doc

CS

AM_Com_LegReport



AM\929832CS.doc 3/108 PE506.173v05-00

CS

Pozměňovací návrh 2951
Cecilia Wikström

Návrh nařízení
Čl. 80 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aby se uvedlo právo na ochranu 
osobních údajů do souladu s předpisy 
upravujícími svobodu projevu, členské 
státy stanoví odchylky a výjimky z 
ustanovení o obecných zásadách v 
kapitole II, o právech subjektů údajů v 
kapitole III, o správci a zpracovateli v 
kapitole IV, o předávání osobních údajů do 
třetích zemí a mezinárodním organizacím v 
kapitole V, o nezávislých orgánech dozoru 
v kapitole VI a o spolupráci a jednotnosti 
v kapitole VII pro zpracovávání osobních 
údajů prováděné výlučně pro účely 
žurnalistiky nebo uměleckého či literárního 
projevu.

1. Aby se uvedlo právo na ochranu 
osobních údajů v soulad s předpisy 
upravujícími svobodu projevu, neuplatní 
se kapitola II (Zásady), kapitola III 
(Práva subjektů údajů), kapitola IV 
(Správce a zpracovatel), kapitola V 
(Předávání osobních údajů do třetích zemí 
a mezinárodním organizacím), kapitola VI 
(Nezávislé orgány dozoru), kapitola VII 
(Spolupráce a jednotnost) a články 73, 74, 
76 a 79 kapitoly VIII (Opravné 
prostředky, odpovědnost a sankce)
na zpracovávání osobních údajů prováděné 
výlučně pro účely žurnalistiky nebo 
uměleckého či literárního projevu.

Or. en

Odůvodnění

Nový návrh právního předpisu o ochraně údajů má podobu nařízení, a proto je přímo 
použitelný. Je-li předpis o ochraně údajů přímo použitelný, musí být přímo použitelná i 
výjimka ve vztahu ke svobodě tisku. Provádění v členských státech by nemělo snížit stávající 
úroveň ochrany. Mimoto by měla být tato výjimka rozšířena na články 73, 74, 76 a 79 kapitoly 
VIII (Opravné prostředky, odpovědnost a sankce), neboť tyto články obsahují nové prvky, 
které výrazně přesahují ustanovení stávající směrnice a nejsou vhodné pro novinářskou 
činnost nebo vážně ohrožují svobodu tisku.

Pozměňovací návrh 2952
Birgit Sippel, Petra Kammerevert, Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Čl. 80 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aby se uvedlo právo na ochranu 
osobních údajů do souladu s předpisy 

1. Členské státy stanoví odchylky a 
výjimky z celého znění kapitoly II, 
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upravujícími svobodu projevu, členské 
státy stanoví odchylky a výjimky z
ustanovení o obecných zásadách v 
kapitole II, o právech subjektů údajů v 
kapitole III, o správci a zpracovateli v 
kapitole IV, o předávání osobních údajů 
do třetích zemí a mezinárodním 
organizacím v kapitole V, o nezávislých 
orgánech dozoru v kapitole VI a o 
spolupráci a jednotnosti v kapitole VII pro 
zpracovávání osobních údajů prováděné 
výlučně pro účely žurnalistiky nebo 
uměleckého či literárního projevu.

kapitoly II, kapitoly IV, kapitoly V, 
kapitoly VI a kapitoly VII s cílem uvést 
právo na ochranu osobních údajů v 
soulad s předpisy upravujícími svobodu 
projevu v souladu s Listinou základních 
práv Evropské unie a jejím odkazem na 
Evropskou úmluvu o lidských právech.

Or. en

Odůvodnění

Znění návrhu Komise by mohlo být nesprávně vykládáno a vést k interpretaci, že lze s 
ohledem na svobodu slova omezit pouze některé články nebo odstavce příslušných kapitol. 
Znění pozměňovacího návrhu je jednoznačné a právně jasné. Mimoto formulace „výlučně pro 
účely žurnalistiky nebo uměleckého či literárního projevu“ není dostatečně široká a mohla by 
působit problémy mediálním službám, které nakládají s důvěrnými údaji, jež potřebují ke své 
novinářské práci, ačkoli samotné zpracování není žurnalistickou činností.

Pozměňovací návrh 2953
Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Čl. 80 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aby se uvedlo právo na ochranu 
osobních údajů do souladu s předpisy 
upravujícími svobodu projevu, členské 
státy stanoví odchylky a výjimky z 
ustanovení o obecných zásadách v kapitole 
II, o právech subjektů údajů v kapitole III, 
o správci a zpracovateli v kapitole IV, o 
předávání osobních údajů do třetích zemí a 
mezinárodním organizacím v kapitole V, o 
nezávislých orgánech dozoru v kapitole VI 
a o spolupráci a jednotnosti v kapitole VII 
pro zpracovávání osobních údajů 
prováděné výlučně pro účely žurnalistiky 

1. Je-li třeba uvést právo na ochranu 
osobních údajů v soulad s předpisy 
upravujícími svobodu projevu v souladu 
s Listinou základních práv Evropské unie 
a jejím odkazem na Evropskou úmluvu o 
lidských právech, stanoví členské státy 
odchylky a výjimky z ustanovení 
o obecných zásadách v kapitole II, 
o právech subjektů údajů v kapitole III, 
o správci a zpracovateli v kapitole IV, 
o předávání osobních údajů do třetích zemí 
a mezinárodním organizacím v kapitole V, 
o nezávislých orgánech dozoru v kapitole 
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nebo uměleckého či literárního projevu. VI a o spolupráci a jednotnosti v kapitole 
VII.

Or. en

Pozměňovací návrh 2954
Judith Sargentini

Návrh nařízení
Čl. 80 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aby se uvedlo právo na ochranu 
osobních údajů do souladu s předpisy 
upravujícími svobodu projevu, členské 
státy stanoví odchylky a výjimky z 
ustanovení o obecných zásadách v kapitole 
II, o právech subjektů údajů v kapitole III, 
o správci a zpracovateli v kapitole IV, o 
předávání osobních údajů do třetích zemí a 
mezinárodním organizacím v kapitole V, o 
nezávislých orgánech dozoru v kapitole VI 
a o spolupráci a jednotnosti v kapitole VII 
pro zpracovávání osobních údajů 
prováděné výlučně pro účely žurnalistiky 
nebo uměleckého či literárního projevu.

1. Aby se uvedlo právo na ochranu 
osobních údajů v soulad s předpisy 
upravujícími svobodu projevu v souladu 
s Listinou základních práv Evropské unie 
a jejím odkazem na Evropskou úmluvu o 
lidských právech, stanoví členské státy 
odchylky a výjimky z ustanovení 
o obecných zásadách v kapitole II, 
o právech subjektů údajů v kapitole III, 
o správci a zpracovateli v kapitole IV, 
o předávání osobních údajů do třetích zemí 
a mezinárodním organizacím v kapitole V, 
o nezávislých orgánech dozoru v kapitole 
VI a o spolupráci a jednotnosti v kapitole 
VII.

Or. en

Odůvodnění

Odpovídá pozměňovacímu návrhu 324, který předložil zpravodaj, pouze neobsahuje výraz 
„je-li třeba“. Tento výraz by mohl být (nesprávně) interpretován jako oslabení povinnosti 
členských států stanovit výjimky a odchylky v zájmu svobody projevu.

Pozměňovací návrh 2955
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Čl. 80 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aby se uvedlo právo na ochranu 
osobních údajů do souladu s předpisy 
upravujícími svobodu projevu, členské 
státy stanoví odchylky a výjimky z 
ustanovení o obecných zásadách v kapitole 
II, o právech subjektů údajů v kapitole III, 
o správci a zpracovateli v kapitole IV, o 
předávání osobních údajů do třetích zemí a 
mezinárodním organizacím v kapitole V, o 
nezávislých orgánech dozoru v kapitole VI 
a o spolupráci a jednotnosti v kapitole VII 
pro zpracovávání osobních údajů 
prováděné výlučně pro účely žurnalistiky 
nebo uměleckého či literárního projevu.

1. Aby se, je-li to třeba, uvedlo právo na 
ochranu osobních údajů v soulad 
s předpisy upravujícími svobodu projevu 
v souladu s Listinou základních práv 
Evropské unie, stanoví členské státy 
odchylky a výjimky z ustanovení o 
obecných zásadách v kapitole II, o právech 
subjektů údajů v kapitole III, o správci a 
zpracovateli v kapitole IV, o předávání 
osobních údajů do třetích zemí a 
mezinárodním organizacím v kapitole V, o 
nezávislých orgánech dozoru v kapitole VI 
a o spolupráci a jednotnosti v kapitole VII.

Or. en

Pozměňovací návrh 2956
Sarah Ludford, Charles Tannock

Návrh nařízení
Čl. 80 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aby se uvedlo právo na ochranu 
osobních údajů do souladu s předpisy 
upravujícími svobodu projevu, členské 
státy stanoví odchylky a výjimky z 
ustanovení o obecných zásadách v kapitole 
II, o právech subjektů údajů v kapitole III, 
o správci a zpracovateli v kapitole IV, o 
předávání osobních údajů do třetích zemí a 
mezinárodním organizacím v kapitole V, o 
nezávislých orgánech dozoru v kapitole VI 
a o spolupráci a jednotnosti v kapitole VII 
pro zpracovávání osobních údajů 
prováděné výlučně pro účely žurnalistiky 
nebo uměleckého či literárního projevu.

1. Aby se uvedlo právo na ochranu 
osobních údajů v soulad s předpisy 
upravujícími svobodu projevu, stanoví 
členské státy odchylky a výjimky z 
ustanovení o obecných zásadách v kapitole 
II, o právech subjektů údajů v kapitole III, 
o správci a zpracovateli v kapitole IV, o 
předávání osobních údajů do třetích zemí a 
mezinárodním organizacím v kapitole V, o 
nezávislých orgánech dozoru v kapitole VI 
a o spolupráci a jednotnosti v kapitole VII 
a z ustanovení o zpracování údajů pro 
lékařské účely a pro účely 
historiografického, statistického a 
vědeckého výzkumu, je-li to třeba pro 
zpracovávání osobních údajů prováděné 
výlučně pro účely žurnalistiky nebo 
uměleckého či literárního projevu.
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Or. en

Odůvodnění

Odpovídá článkům 81 a 83.

Pozměňovací návrh 2957
Louis Michel

Návrh nařízení
Čl. 80 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aby se uvedlo právo na ochranu 
osobních údajů do souladu s předpisy 
upravujícími svobodu projevu, členské 
státy stanoví odchylky a výjimky z 
ustanovení o obecných zásadách v 
kapitole II, o právech subjektů údajů v 
kapitole III, o správci a zpracovateli v 
kapitole IV, o předávání osobních údajů do 
třetích zemí a mezinárodním organizacím v 
kapitole V, o nezávislých orgánech dozoru 
v kapitole VI a o spolupráci a jednotnosti 
v kapitole VII pro zpracovávání osobních 
údajů prováděné výlučně pro účely 
žurnalistiky nebo uměleckého či literárního 
projevu.

1. Aby se uvedlo právo na ochranu 
osobních údajů v soulad s předpisy 
upravujícími svobodu projevu, neuplatní 
se kapitola II (Zásady), kapitola III 
(Práva subjektů údajů), kapitola IV 
(Správce a zpracovatel), kapitola V 
(Předávání osobních údajů do třetích zemí 
a mezinárodním organizacím), kapitola VI 
(Nezávislé orgány dozoru), kapitola VII 
(Spolupráce a jednotnost) a články 73, 74, 
76 a 79 kapitoly VIII (Opravné 
prostředky, odpovědnost a sankce)
na zpracovávání osobních údajů prováděné 
výlučně pro účely žurnalistiky nebo 
uměleckého či literárního projevu.

Or. en

Pozměňovací návrh 2958
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh nařízení
Čl. 80 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aby se uvedlo právo na ochranu 
osobních údajů do souladu s předpisy 
upravujícími svobodu projevu, členské 
státy stanoví odchylky a výjimky z 
ustanovení o obecných zásadách v 

1. Aby se uvedlo právo na ochranu 
osobních údajů v soulad s předpisy 
upravujícími svobodu projevu, při 
zohlednění technického rozvoje a nových 
digitálních médií, neměla by se kapitola II 
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kapitole II, o právech subjektů údajů v 
kapitole III, o správci a zpracovateli v 
kapitole IV, o předávání osobních údajů do 
třetích zemí a mezinárodním organizacím v 
kapitole V, o nezávislých orgánech dozoru 
v kapitole VI a o spolupráci a jednotnosti v 
kapitole VII pro zpracovávání osobních 
údajů prováděné výlučně pro účely 
žurnalistiky nebo uměleckého či literárního 
projevu.

a ustanovení o právech subjektů údajů 
v kapitole III, o správci a zpracovateli 
v kapitole IV, o předávání osobních údajů 
do třetích zemí a mezinárodním 
organizacím v kapitole V, o nezávislých 
orgánech dozoru v kapitole VI 
a o spolupráci a jednotnosti v kapitole VII 
vztahovat na zpracovávání osobních údajů 
prováděné pro účely žurnalistiky nebo 
uměleckého či literárního projevu.

Or. en

Pozměňovací návrh 2959
Axel Voss, Seán Kelly, Véronique Mathieu Houillon, Renate Sommer, Wim van de 
Camp, Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 80 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aby se uvedlo právo na ochranu 
osobních údajů do souladu s předpisy 
upravujícími svobodu projevu, členské 
státy stanoví odchylky a výjimky z 
ustanovení o obecných zásadách v 
kapitole II, o právech subjektů údajů v 
kapitole III, o správci a zpracovateli v 
kapitole IV, o předávání osobních údajů do 
třetích zemí a mezinárodním organizacím v 
kapitole V, o nezávislých orgánech dozoru 
v kapitole VI a o spolupráci a jednotnosti 
v kapitole VII pro zpracovávání osobních 
údajů prováděné výlučně pro účely 
žurnalistiky nebo uměleckého či literárního 
projevu.

1. Aby se uvedlo právo na ochranu 
osobních údajů v soulad s předpisy 
upravujícími svobodu projevu, neuplatní 
se kapitola II (Zásady), kapitola III 
(Práva subjektů údajů), kapitola IV 
(Správce a zpracovatel), kapitola V 
(Předávání osobních údajů do třetích zemí 
a mezinárodním organizacím), kapitola VI 
(Nezávislé orgány dozoru), kapitola VII 
(Spolupráce a jednotnost) a články 73, 74, 
76 a 79 kapitoly VIII (Opravné 
prostředky, odpovědnost a sankce) a 
kapitola X na zpracovávání osobních údajů 
prováděné výlučně pro účely žurnalistiky 
nebo uměleckého či literárního projevu.

Or. de

Odůvodnění

Wenn die Beschränkungen des Datenschutzrechts in Verordnungsform geregelt werden und 
damit unmittelbar auch die Datenverarbeitung zu journalistischen, künstlerischen oder 
literarischen Zwecken beschneiden, muss auch die Ausnahme von diesen Beschränkungen 
unmittelbar anwendbar sein. Diese Ausnahme vom Datenschutzrecht lässt das jeweilige 
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Medien-, Äußerungs- und Persönlichkeitsrecht unberührt, das die Konflikte zwischen dem 
Persönlichkeitsrecht unter Einschluss des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung und 
den Äußerungsfreiheiten sowie der Kunst- und Wissenschaftsfreiheit regelt.

Pozměňovací návrh 2960
Nils Torvalds, Riikka Manner

Návrh nařízení
Čl. 80. – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Aby se uvedlo právo na ochranu 
osobních údajů v soulad se zásadou 
přístupu veřejnosti k úředním 
dokumentům, mohou být osobní údaje 
v dokumentech, které jsou v držení 
orgánu veřejné moci či veřejnoprávního 
subjektu, tímto orgánem či subjektem 
zpřístupněny v souladu s právními 
předpisy členského státu, jež upravují 
přístup veřejnosti k úředním 
dokumentům.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité zajistit, aby pravidla o ochraně údajů příliš nebránila veřejnosti v dohledu nad 
veřejnými záležitostmi a aby byl v tomto nařízení zaručen přístup veřejnosti k úředním 
dokumentům.

Pozměňovací návrh 2961
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Návrh nařízení
Čl. 80. – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Evropská rada pro ochranu údajů 
vydává pokyny ohledně toho, za jaké 
situace může být nezbytné stanovit 
výjimku či odchylku ve smyslu odstavce 1, 
po konzultaci se zástupci tisku, autorů a 
umělců, subjektů údajů a organizací 
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občanské společnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 2962
Sarah Ludford, Charles Tannock

Návrh nařízení
Čl. 80. – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Evropská rada pro ochranu údajů 
vydává pokyny ohledně toho, za jaké 
situace může být nezbytné stanovit 
výjimku či odchylku ve smyslu odstavce 1, 
po konzultaci se zástupci tisku, autorů a 
umělců, subjektů údajů a organizací 
občanské společnosti.

Or. en

Odůvodnění

Posílení ochrany svobody projevu a výzkumu.

Pozměňovací návrh 2963
Nils Torvalds

Návrh nařízení
Čl. 80 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Každý členský stát oznámí Komisi 
nejpozději do data uvedeného v čl. 91 odst. 
2 právní ustanovení, která přijme podle 
odstavce 1, a bez prodlení jakékoliv 
následné novely nebo změny, jež se těchto 
ustanovení dotknou.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 2964
Axel Voss

Návrh nařízení
Čl. 80 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Každý členský stát oznámí Komisi 
nejpozději do data uvedeného v čl. 91 odst. 
2 právní ustanovení, která přijme podle 
odstavce 1, a bez prodlení jakékoliv 
následné novely nebo změny, jež se těchto 
ustanovení dotknou.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 2965
Cecilia Wikström

Návrh nařízení
Čl. 80 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Každý členský stát oznámí Komisi 
nejpozději do data uvedeného v čl. 91 odst. 
2 právní ustanovení, která přijme podle 
odstavce 1, a bez prodlení jakékoliv 
následné novely nebo změny, jež se těchto 
ustanovení dotknou.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 2966
Louis Michel

Návrh nařízení
Čl. 80 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Každý členský stát oznámí Komisi 
nejpozději do data uvedeného v čl. 91 odst. 

vypouští se
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2 právní ustanovení, která přijme podle 
odstavce 1, a bez prodlení jakékoliv 
následné novely nebo změny, jež se těchto 
ustanovení dotknou.

Or. en

Pozměňovací návrh 2967
Cecilia Wikström

Návrh nařízení
Článek 80 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 80a
Zpracování osobních údajů a přístup 
veřejnosti k úředním dokumentům

Osobní údaje v dokumentech, které jsou 
v držení orgánu veřejné moci 
či veřejnoprávního subjektu, může tento 
orgán či subjekt zpřístupnit v souladu 
s právními předpisy členského státu, jež 
upravují přístup veřejnosti k úředním 
dokumentům, v zájmu uvedení práva na 
ochranu osobních údajů v soulad 
se zásadou přístupu veřejnosti k úředním 
dokumentům.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné zajistit, aby pravidla o ochraně údajů příliš nebránila veřejnosti v dohledu nad 
veřejnými záležitostmi. Zásada přístupu veřejnosti k úředním dokumentům by proto měla být 
zaručena v článku, nikoli jen v bodu odůvodnění, jak ve svých stanoviscích vyjádřili evropský 
inspektor ochrany údajů, pracovní skupina ustavená podle článku 29 a Agentura Evropské 
unie pro základní práva.

Pozměňovací návrh 2968
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh nařízení
Článek 80 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 80a
Zpracování osobních údajů a přístup 
veřejnosti k úředním dokumentům

Osobní údaje v dokumentech, které jsou 
v držení orgánu veřejné moci 
či veřejnoprávního subjektu, může tento 
orgán či subjekt zpřístupnit v souladu 
s právními předpisy Unie nebo členského 
státu, jež upravují přístup veřejnosti k 
úředním dokumentům, v zájmu uvedení 
práva na ochranu osobních údajů v 
soulad se zásadou přístupu veřejnosti 
k úředním dokumentům.

Or. en

Pozměňovací návrh 2969
Jan Philipp Albrecht

Návrh nařízení
Článek 80 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 80a
Přístup k dokumentům

1. Členské státy mohou ve svých 
vnitrostátních právních předpisech 
stanovit pravidla, která zajistí soulad 
práva na přístup k dokumentům se 
zásadami uvedenými v kapitole 2.
2. Každý členský stát oznámí Komisi 
nejpozději do data uvedeného v čl. 91 odst. 
2 právní ustanovení, která přijme podle 
odstavce 1, a bez zbytečného prodlení 
jakékoliv následné změny, jež se těchto 
ustanovení dotknou.

Or. en
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Odůvodnění

(Viz pozměňovací návrh 11 předložený zpravodajem k bodu odůvodnění 18.) Toto ustanovení 
zajišťuje, že nebudou dotčeny stávající právní předpisy upravující svobodný přístup k 
informacím a dokumentům.

Pozměňovací návrh 2970
Louis Michel

Návrh nařízení
Článek 80 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 80a
Členské státy mohou stanovit podmínky 
pro zpracovávání vnitrostátních 
identifikačních čísel nebo jakýchkoli 
jiných všeobecně uplatňovaných 
identifikátorů.

Or. en

Pozměňovací návrh 2971
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Návrh nařízení
Článek 80 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 80a
Zpracování osobních údajů a zásada 

přístupu veřejnosti k úředním 
dokumentům

Toto nařízení umožňuje zohledňovat při 
provádění ustanovení v něm uvedených 
zásadu přístupu veřejnosti k úředním 
dokumentům. Osobní údaje 
v dokumentech, které jsou v držení 
orgánu veřejné moci či veřejnoprávního 
subjektu, může tento orgán či subjekt 
zpřístupnit v souladu s právními předpisy 
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členského státu, kterým tento orgán nebo 
subjekt podléhá. Tyto právní předpisy 
uvádí v soulad právo na ochranu 
osobních údajů se zásadou přístupu 
veřejnosti k úředním dokumentům.

Or. en

Pozměňovací návrh 2972
Louis Michel

Návrh nařízení
Článek 81

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Článek 81 vypouští se
Zpracovávání osobních údajů o 
zdravotním stavu
1. V mezích tohoto nařízení a v souladu s 
čl. 9 odst. 2 písm. h) se musí zpracovávání 
osobních údajů o zdravotním stavu 
zakládat na právu Unie nebo právu 
členského státu, které stanoví zvláštní a 
vhodná opatření k ochraně oprávněných 
zájmů subjektu údajů, a musí být 
zapotřebí:
a) pro účely preventivní či pracovní 
medicíny, lékařské diagnostiky, pro účely 
poskytování zdravotní péče či léčby nebo 
pro účely řízení zdravotnických služeb, 
přičemž údaje musí zpracovávat 
zdravotník vázaný profesním tajemstvím 
nebo jiná osoba, na kterou se podle práva 
členského státu nebo podle pravidel 
stanovených příslušnými vnitrostátními 
orgány vztahuje rovnocenná povinnost 
mlčenlivosti, nebo 
b) z důvodů veřejného zájmu v oblasti 
veřejného zdraví, například z důvodu 
ochrany před přeshraničními zdravotními 
hrozbami závažného charakteru nebo za 
účelem zajištění přísných norem pro 
kvalitu a bezpečnost, mimo jiné u léčivých 
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přípravků nebo lékařských přístrojů, nebo
c) z jiných důvodů veřejného zájmu v 
oblastech, jako je sociální ochrana, 
zejména v zájmu zajištění kvality a 
hospodárnosti v postupech používaných 
pro vyřizování nároků na plnění a služby 
v systému zdravotního pojištění.
2. Na zpracovávání osobních údajů o 
zdravotním stavu, jež je zapotřebí pro 
účely historiografického, statistického či 
vědeckého výzkumu, například v 
souvislosti se zřizováním rejstříků 
pacientů za účelem zlepšování diagnostiky 
a rozlišování mezi podobnými typy nemocí 
a za účelem přípravy terapeutických 
studií, se vztahují podmínky a záruky 
uvedené v článku 83.
3. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
86 za účelem bližšího určení jiných 
důvodů veřejného zájmu v oblasti 
veřejného zdraví, jak je uvedeno v odst. 1 
písm. b), jakož i kritérií a požadavků, 
pokud jde o záruky pro zpracovávání 
osobních údajů za účely uvedenými v 
odstavci 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 2973
Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Čl. 81 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pro účely preventivní či pracovní 
medicíny, lékařské diagnostiky, pro účely 
poskytování zdravotní péče či léčby nebo 
pro účely řízení zdravotnických služeb, 
přičemž údaje musí zpracovávat zdravotník 
vázaný profesním tajemstvím nebo jiná 
osoba, na kterou se podle práva členského 
státu nebo podle pravidel stanovených 

a) pro účely preventivní či pracovní 
medicíny, vědeckého výzkumu, lékařské 
diagnostiky, pro účely poskytování 
zdravotní péče či léčby nebo pro účely 
řízení zdravotnických služeb, přičemž 
údaje musí zpracovávat zdravotník vázaný 
profesním tajemstvím nebo jiná osoba, na 
kterou se podle práva členského státu nebo 
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příslušnými vnitrostátními orgány vztahuje 
rovnocenná povinnost mlčenlivosti, nebo

podle pravidel stanovených příslušnými 
vnitrostátními orgány vztahuje rovnocenná 
povinnost mlčenlivosti, nebo

Or. fr

Pozměňovací návrh 2974
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 81 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) S výhradou výjimky podle odst. 1 
písm. b) mohou být údaje, které spadají do 
kategorií údajů uvedených v článku 8 a 9, 
zpracovávány pro účely 
historiografického, statistického 
nebo vědeckého výzkumu pouze se 
souhlasem subjektů údajů. Tento souhlas 
muže být udělen jednorázově pro celý 
rozsah konkrétního výzkumu.

Or. en

Pozměňovací návrh 2975
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 81 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) z důvodů veřejného zájmu v oblasti 
veřejného zdraví, například z důvodu 
ochrany před přeshraničními zdravotními 
hrozbami závažného charakteru nebo za 
účelem zajištění přísných norem pro 
kvalitu a bezpečnost, mimo jiné u léčivých 
přípravků nebo lékařských přístrojů, nebo 

b) z důvodů veřejného zájmu v oblasti 
veřejného zdraví, například z důvodu 
ochrany před přeshraničními zdravotními 
hrozbami závažného charakteru nebo za 
účelem zajištění přísných norem pro 
kvalitu a bezpečnost, mimo jiné u léčivých 
přípravků nebo lékařských přístrojů, a 
jsou-li údaje zpracovávány osobou, která 
je vázána povinností mlčenlivosti, nebo
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Or. fr

Pozměňovací návrh 2976
Carmen Romero López, Juan Fernando López Aguilar

Návrh nařízení
Čl. 81 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) z důvodů veřejného zájmu v oblasti 
veřejného zdraví, například z důvodu 
ochrany před přeshraničními zdravotními 
hrozbami závažného charakteru nebo za 
účelem zajištění přísných norem pro 
kvalitu a bezpečnost, mimo jiné u léčivých 
přípravků nebo lékařských přístrojů, nebo

b) z důvodů veřejného zájmu v oblasti 
veřejného zdraví, mimo jiné z důvodu 
ochrany před přeshraničními zdravotními 
hrozbami závažného charakteru nebo za 
účelem zajištění přísných norem pro 
kvalitu a bezpečnost, mimo jiné u léčivých 
přípravků nebo lékařských přístrojů, nebo

Or. es

Pozměňovací návrh 2977
Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Čl. 81 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) z důvodů veřejného zájmu v oblasti 
veřejného zdraví, například z důvodu 
ochrany před přeshraničními zdravotními 
hrozbami závažného charakteru nebo za 
účelem zajištění přísných norem pro 
kvalitu a bezpečnost, mimo jiné u léčivých 
přípravků nebo lékařských přístrojů, nebo 

Netýká se českého znění.

Or. fr

Pozměňovací návrh 2978
Axel Voss
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Návrh nařízení
Čl. 81 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) z jiných důvodů veřejného zájmu v 
oblastech, jako je sociální ochrana, 
zejména v zájmu zajištění kvality a 
hospodárnosti v postupech používaných 
pro vyřizování nároků na plnění a služby v 
systému zdravotního pojištění.

c) z jiných důvodů veřejného zájmu v 
oblastech, jako je sociální ochrana, 
zejména v zájmu zajištění kvality a 
hospodárnosti v postupech používaných 
pro vyřizování nároků na plnění a služby v 
systému zdravotního pojištění a 
poskytování zdravotnických služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 2979
Claude Moraes, Glenis Willmott

Návrh nařízení
Čl. 81 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) z jiných důvodů veřejného zájmu v 
oblastech, jako je sociální ochrana, 
zejména v zájmu zajištění kvality a 
hospodárnosti v postupech používaných 
pro vyřizování nároků na plnění a služby v 
systému zdravotního pojištění.

c) z jiných důvodů veřejného zájmu v 
oblastech, jako je sociální ochrana, 
zejména v zájmu zajištění kvality a 
hospodárnosti v postupech používaných 
pro vyřizování nároků na plnění a služby v 
systému zdravotního pojištění a 
poskytování zdravotnických služeb.
Takové zpracování osobních údajů o 
zdravotním stavu z důvodu veřejného 
zájmu by nemělo vést k tomu, aby třetí 
strany, jako jsou zaměstnavatelé, 
pojišťovny a bankovní společnosti, 
zpracovávaly údaje pro jiné účely.

Or. en

Odůvodnění

V rámci článku 81 je nutné zopakovat bod odůvodnění 123. Potvrzuje se tím, že osobní údaje 
týkající se zdravotního stavu nemohou třetí strany, jako jsou zaměstnavatelé, pojišťovny a 
bankovní společnosti, používat k jiným účelům.
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Pozměňovací návrh 2980
Claude Moraes, Glenis Willmott

Návrh nařízení
Čl. 81 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) z jiných důvodů veřejného zájmu v 
oblastech, jako je sociální ochrana, 
zejména v zájmu zajištění kvality a 
hospodárnosti v postupech používaných 
pro vyřizování nároků na plnění a služby v 
systému zdravotního pojištění.

c) z jiných důvodů veřejného zájmu v 
oblastech, jako je sociální ochrana, v zájmu 
zajištění jejího poslání definovaného v 
právních předpisech členských států, 
včetně kvality a hospodárnosti v postupech 
používaných pro vyřizování nároků na 
plnění a služby v systému zdravotního 
pojištění.

Or. en

Odůvodnění

Ve své současné podobě říká čl. 81 odst. 1 písm. c) to, že zpracování údajů o zdravotním 
stavu je nezbytné pro sociální ochranu, avšak jeho znění lze pokládat za omezující.

Pozměňovací návrh 2981
Sarah Ludford, Charles Tannock

Návrh nařízení
Čl. 81 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) z jiných důvodů veřejného zájmu v 
oblastech, jako je sociální ochrana, 
zejména v zájmu zajištění kvality a 
hospodárnosti v postupech používaných 
pro vyřizování nároků na plnění a služby v 
systému zdravotního pojištění.

c) z jiných důvodů veřejného zájmu v 
oblastech, jako je sociální ochrana, 
zejména v zájmu zajištění kvality a 
hospodárnosti v postupech používaných 
pro vyřizování nároků na plnění a služby v 
systému zdravotního pojištění a 
poskytování zdravotnických služeb.

Or. en

Odůvodnění

Vyplývá ze znění pozměňovacího návrhu.
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Pozměňovací návrh 2982
Nathalie Griesbeck

Návrh nařízení
Čl. 81 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) z jiných důvodů veřejného zájmu v 
oblastech, jako je sociální ochrana, 
zejména v zájmu zajištění kvality a 
hospodárnosti v postupech používaných 
pro vyřizování nároků na plnění a služby v 
systému zdravotního pojištění.

c) z jiných důvodů veřejného zájmu v 
oblastech, jako je sociální ochrana, 
zejména v zájmu zajištění kvality a 
hospodárnosti v postupech používaných 
pro vyřizování nároků na plnění a služby v 
systému zdravotního pojištění a s ohledem 
na úkoly definované právními předpisy 
členských států v oblasti sociální ochrany.

Or. fr

Odůvodnění

Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je poskytnout členským státům větší flexibilitu v 
souvislosti s používáním osobních údajů v oblasti sociální ochrany, s ohledem na složitost této 
oblasti a sledované cíle.

Pozměňovací návrh 2983
Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Čl. 81 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) z jiných důvodů veřejného zájmu v 
oblastech, jako je sociální ochrana, 
zejména v zájmu zajištění kvality a 
hospodárnosti v postupech používaných 
pro vyřizování nároků na plnění a služby v 
systému zdravotního pojištění.

c) z jiných důvodů veřejného zájmu v 
oblastech, jako je sociální ochrana, 
zejména v zájmu zajištění kvality v 
postupech používaných pro vyřizování 
nároků na plnění a služby v systému 
zdravotního pojištění.

Or. fr
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Odůvodnění

Kvalita a bezpečnost postupů musí patřit mezi nákladní záruky poskytnuté v oblasti ochrany 
údajů a to tím spíše, jedná-li se o údaje o zdravotním stavu, jejichž zvlášť citlivou povahu je 
nutné zdůraznit. Tyto záruky, a opatření přijatá k jejich uplatňování, jsou ještě důležitější s 
ohledem na současný rozvoj elektronického zdravotnictví, kde je nezbytné zajistit vyšší míru 
ochrany údajů o zdravotním stavu.

Pozměňovací návrh 2984
Wim van de Camp

Návrh nařízení
Čl. 81 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) pro účely uzavírání nebo plnění 
pojistných smluv, zejména v rámci 
posuzování pojistných rizik, výpočtu výše 
pojistného, likvidace pojistných událostí a 
výplaty pojistného plnění a v rámci 
prevence a odhalování pojistných 
podvodů.

Or. en

Odůvodnění

Zpracovávání příslušných údajů o zdravotním stavu je nezbytné například při poskytování 
pojišťovacích služeb (např. životního pojištění) a mělo by být umožněno pro účely posouzení 
pojistných rizik, výpočtu výše pojistného a likvidace pojistných událostí a pro účely výplaty 
pojistného plnění, aniž by bylo nutné obstarat si výslovný, speciální informovaný souhlas 
subjektu údajů před každým zpracováním údajů.

Pozměňovací návrh 2985
Sarah Ludford

Návrh nařízení
Čl. 81 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Na zpracovávání osobních údajů o 
zdravotním stavu, jež je zapotřebí pro 
účely historiografického, statistického či 

2. Aniž by tím byly dotčeny výjimky či 
odchylky stanovené na základě článku 80, 
na zpracovávání osobních údajů o 
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vědeckého výzkumu, například v 
souvislosti se zřizováním rejstříků pacientů 
za účelem zlepšování diagnostiky a 
rozlišování mezi podobnými typy nemocí a 
za účelem přípravy terapeutických studií, 
se vztahují podmínky a záruky uvedené v 
článku 83.

zdravotním stavu, jež je zapotřebí pro 
účely historiografického, statistického či 
vědeckého výzkumu, například v 
souvislosti se zřizováním rejstříků pacientů 
za účelem zlepšování diagnostiky a 
rozlišování mezi podobnými typy nemocí a 
za účelem přípravy terapeutických studií, 
se vztahují podmínky a záruky uvedené v 
článku 83.

Or. en

Odůvodnění

Je nutné upřesnit, že článek 81 doplňuje, nikoli omezuje článek 80.

Pozměňovací návrh 2986
Marian Harkin

Návrh nařízení
Čl. 81 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Na zpracovávání osobních údajů o 
zdravotním stavu, jež je zapotřebí pro 
účely historiografického, statistického či 
vědeckého výzkumu, například v 
souvislosti se zřizováním rejstříků 
pacientů za účelem zlepšování diagnostiky 
a rozlišování mezi podobnými typy nemocí 
a za účelem přípravy terapeutických 
studií, se vztahují podmínky a záruky 
uvedené v článku 83.

2. Zpracovávání osobních údajů 
o zdravotním stavu, jež je zapotřebí pro 
účely historiografického, statistického či 
vědeckého výzkumu, je povoleno pouze se 
souhlasem subjektu údajů a vztahují se na 
něj podmínky a záruky uvedené v článku 
83.

Or. en

Pozměňovací návrh 2987
Sarah Ludford, Charles Tannock

Návrh nařízení
Čl. 81. – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Je-li nutné, aby udělil subjekt údajů 
souhlas se zpracováním osobních údajů o 
zdravotním stavu, měla by existovat 
možnost udělení obecného souhlasu. 
Členské státy mohou v každém případě 
stanovit výjimky z povinnosti získat 
souhlas s využitím osobních údajů pro 
účely výzkumu, jak je uvedeno v odstavci 
2, je-li tento výzkum mimořádně 
významný z hlediska veřejného zájmu. Na 
tyto výjimky při zpracovávání údajů se, je-
li to přiměřené, vztahuje povinnost 
zpracovávat údaje v anonymizované nebo 
pseudonymizované podobě. Údaje musí 
být anonymizovány nebo 
pseudonymizovány v co nejvyšší technicky 
možné míře a musí se přijmout veškerá 
nezbytná opatření, aby se zabránilo zpětné 
identifikaci subjektů údajů.

Or. en

Odůvodnění

„Obecný souhlas“ je praktické řešení pro ochranu a podporu výzkumu ve zdravotnictví.

Pozměňovací návrh 2988
Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Čl. 81. – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Toto nařízení nepřipouští získávání a 
opakované využití údajů o zdravotním 
stavu pro komerční účely.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 2989
Alexander Alvaro

Návrh nařízení
Čl. 81 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
86 za účelem bližšího určení jiných 
důvodů veřejného zájmu v oblasti 
veřejného zdraví, jak je uvedeno v odst. 1 
písm. b), jakož i kritérií a požadavků, 
pokud jde o záruky pro zpracovávání 
osobních údajů za účely uvedenými v 
odstavci 1.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 2990
Axel Voss

Návrh nařízení
Čl. 81 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
86 za účelem bližšího určení jiných 
důvodů veřejného zájmu v oblasti 
veřejného zdraví, jak je uvedeno v odst. 1 
písm. b), jakož i kritérií a požadavků, 
pokud jde o záruky pro zpracovávání 
osobních údajů za účely uvedenými v 
odstavci 1.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 2991
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Návrh nařízení
Čl. 81 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
86 za účelem bližšího určení jiných 
důvodů veřejného zájmu v oblasti 
veřejného zdraví, jak je uvedeno v odst. 1 
písm. b), jakož i kritérií a požadavků, 
pokud jde o záruky pro zpracovávání 
osobních údajů za účely uvedenými v 
odstavci 1.

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 2992
Sarah Ludford

Návrh nařízení
Čl. 81 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
86 za účelem bližšího určení jiných 
důvodů veřejného zájmu v oblasti 
veřejného zdraví, jak je uvedeno v odst. 1 
písm. b), jakož i kritérií a požadavků, 
pokud jde o záruky pro zpracovávání 
osobních údajů za účely uvedenými v 
odstavci 1.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 2993
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 81 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
86 za účelem bližšího určení jiných 
důvodů veřejného zájmu v oblasti 
veřejného zdraví, jak je uvedeno v odst. 1 
písm. b), jakož i kritérií a požadavků, 
pokud jde o záruky pro zpracovávání 
osobních údajů za účely uvedenými v 
odstavci 1.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 2994
Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Čl. 81 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
86 za účelem bližšího určení jiných 
důvodů veřejného zájmu v oblasti 
veřejného zdraví, jak je uvedeno v odst. 1 
písm. b), jakož i kritérií a požadavků, 
pokud jde o záruky pro zpracovávání 
osobních údajů za účely uvedenými v 
odstavci 1.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 2995
Sari Essayah

Návrh nařízení
Čl. 81 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna přijímat akty v 3. Komise je zmocněna přijímat akty v 
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přenesené pravomoci v souladu s článkem 
86 za účelem bližšího určení jiných důvodů 
veřejného zájmu v oblasti veřejného 
zdraví, jak je uvedeno v odst. 1 písm. b),
jakož i kritérií a požadavků, pokud jde o 
záruky pro zpracovávání osobních údajů 
za účely uvedenými v odstavci 1.

přenesené pravomoci v souladu s článkem 
86 za účelem bližšího určení jiných důvodů 
veřejného zájmu v oblasti veřejného 
zdraví, jak je uvedeno v odst. 1 písm. b).

Or. en

Pozměňovací návrh 2996
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Čl. 81 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
86 za účelem bližšího určení jiných důvodů 
veřejného zájmu v oblasti veřejného 
zdraví, jak je uvedeno v odst. 1 písm. b), 
jakož i kritérií a požadavků, pokud jde o 
záruky pro zpracovávání osobních údajů za 
účely uvedenými v odstavci 1.

3. Komise je poté, co si vyžádá stanovisko 
od Evropské rady pro ochranu údajů,
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 86 za 
účelem bližšího určení jiných důvodů 
veřejného zájmu v oblasti veřejného 
zdraví, jak je uvedeno v odst. 1 písm. b), 
jakož i kritérií a požadavků, pokud jde 
o záruky pro zpracovávání osobních údajů 
za účely uvedenými v odstavci 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 2997
Sarah Ludford

Návrh nařízení
Čl. 81. – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Správce nebo zpracovatel může osobní 
údaje předat do třetí země nebo 
mezinárodní organizaci pro lékařské 
účely, pokud:
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a) těchto účelů nelze při využití 
přiměřených prostředků dosáhnout 
zpracováváním údajů, které neumožňují 
nebo již neumožňují identifikaci subjektu 
údajů;
b) příjemce nemá při využití přiměřených 
prostředků přístup k údajům, na jejichž 
základě by mohl přiřadit informace k 
identifikovanému či identifikovatelnému 
subjektu údajů; a
c) smluvní doložky mezi správcem či 
zpracovatelem a příjemcem údajů 
zakazují zpětnou identifikaci subjektu 
údajů a omezují zpracování v souladu 
s podmínkami a zárukami stanovenými 
v tomto článku.

Or. en

Odůvodnění

Předávání pseudonymizovaných údajů pro účely výzkumu je legitimní.

Pozměňovací návrh 2998
Sarah Ludford, Charles Tannock

Návrh nařízení
Čl. 81 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. V rámci tohoto nařízení mohou být 
osobní údaje zpracovávány pro účely 
plnění regulačních povinností výrobce 
týkajících se klinického hodnocení 
zdravotnických přípravků před jejich 
uvedením na trh a poté.

Or. en

Odůvodnění

Vyplývá ze znění pozměňovacího návrhu.
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Pozměňovací návrh 2999
Monika Hohlmeier

Návrh nařízení
Článek 81 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 81a
Zpracování údajů pro účely vymáhání 

dodržování právních předpisů
Zpracovávání osobních údajů soudy a 
soudními vykonavateli je předmětem 
procesních právních předpisů 
stanovených Evropskou unií a členskými 
státy. To zajistí náležitou rovnováhu mezi 
nárokem na právní slyšení, ochranou 
osobních údajů a povinností zajistit 
účinnou právní ochranu. 

Or. de

Odůvodnění

Die Datenverarbeitung durch Gerichte und Gerichtsvollzieher benötigt eine 
Bereichausnahme für die Gerichtsbarkeit. Denn insoweit besteht die Besonderheit, dass die 
jeweiligen Verfahrensordnungen, die in Teilen ebenfalls durch Unionsrecht harmonisiert 
sind, speziellere Vorschriften enthalten, die auch datenschutzrechtlich relevante Fragen wie 
die nach den Voraussetzungen für die Gewährung von Akteneinsicht regeln. Diese 
Vorschriften tragen dem Umstand Rechnung, dass zwischen dem Schutz personenbezogener 
Daten und dem Gebot der Gewährung rechtlichen Gehörs sowie der Verpflichtung zur 
Gewährung effektiven Rechtsschutzes ein Spannungsverhältnis besteht.

Pozměňovací návrh 3000
Monika Hohlmeier

Návrh nařízení
Článek 81 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 81b
Ochrana údajů v oblasti výkonu rozsudků 

a provádění trestů
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Členské státy mohou v souladu s 
ustanoveními tohoto nařízení přijmout 
zvláštní právní předpisy, v nichž stanoví 
podmínky zpracování osobních údajů ze 
strany soudů, státních zastupitelství a 
věznic ve veřejném zájmu v souvislosti s 
výkonem rozsudků a prováděním trestů.

Or. de

Pozměňovací návrh 3001
Axel Voss

Návrh nařízení
Článek 82

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 82 vypouští se
Zpracovávání v souvislosti se 
zaměstnáním
1. V mezích tohoto nařízení mohou 
členské státy právním předpisem přijmout 
zvláštní pravidla, která upraví 
zpracovávání osobních údajů 
zaměstnanců v souvislosti se 
zaměstnáním, zejména za účelem náboru, 
plnění pracovní smlouvy včetně plnění 
povinností stanovených zákonem nebo 
kolektivní smlouvou; řízení, plánování a 
organizace práce, zdraví a bezpečnosti na 
pracovišti, dále za účelem individuálního 
a kolektivního výkonu a požívání práv a 
výhod spojených se zaměstnáním a za 
účelem ukončení zaměstnaneckého 
poměru.
2. Každý členský stát oznámí Komisi 
nejpozději do data uvedeného v čl. 91 odst. 
2 právní ustanovení, která přijme podle 
odstavce 1, a bez zbytečného odkladu 
jakékoliv následné změny, jež se těchto 
ustanovení dotknou.
3. Komise je zmocněna přijímat akty v
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
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86 za účelem dalšího vymezení kritérií a 
požadavků, pokud jde o záruky pro 
zpracovávání osobních údajů za účely 
uvedenými v odstavci 1.

Or. en

Odůvodnění

Sjednocení právních základů v Evropě prostřednictvím tohoto nařízení by se mělo vztahovat i 
na ochranu údajů v souvislosti se zaměstnáním. Tento článek se proto vypouští.

Pozměňovací návrh 3002
Nils Torvalds

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V mezích tohoto nařízení mohou členské 
státy právním předpisem přijmout zvláštní 
pravidla, která upraví zpracovávání 
osobních údajů zaměstnanců v souvislosti 
se zaměstnáním, zejména za účelem 
náboru, plnění pracovní smlouvy včetně 
plnění povinností stanovených zákonem 
nebo kolektivní smlouvou; řízení, 
plánování a organizace práce, zdraví a 
bezpečnosti na pracovišti, dále za účelem 
individuálního a kolektivního výkonu a 
požívání práv a výhod spojených se 
zaměstnáním a za účelem ukončení 
zaměstnaneckého poměru.

1. V mezích tohoto nařízení mohou členské 
státy právním předpisem nebo kolektivní 
smlouvou přijmout zvláštní pravidla, která 
upraví zpracovávání osobních údajů 
zaměstnanců v souvislosti se zaměstnáním, 
zejména za účelem náboru, plnění pracovní 
smlouvy včetně plnění povinností 
stanovených zákonem nebo kolektivní 
smlouvou, řízení, plánování a organizace 
práce, zdraví a bezpečnosti na pracovišti, 
dále za účelem individuálního a 
kolektivního výkonu a požívání práv a 
výhod spojených se zaměstnáním a za 
účelem ukončení zaměstnaneckého 
poměru.

Or. en

Pozměňovací návrh 3003
Claude Moraes

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V mezích tohoto nařízení mohou 
členské státy právním předpisem přijmout 
zvláštní pravidla, která upraví
zpracovávání osobních údajů zaměstnanců 
v souvislosti se zaměstnáním, zejména za 
účelem náboru, plnění pracovní smlouvy 
včetně plnění povinností stanovených 
zákonem nebo kolektivní smlouvou; řízení, 
plánování a organizace práce, zdraví a 
bezpečnosti na pracovišti, dále za účelem 
individuálního a kolektivního výkonu a 
požívání práv a výhod spojených se 
zaměstnáním a za účelem ukončení 
zaměstnaneckého poměru.

1. V souladu s pravidly stanovenými tímto 
nařízením mohou členské státy v souladu s 
vnitrostátními právními předpisy a 
postupy upravit zpracovávání osobních 
údajů zaměstnanců v souvislosti se 
zaměstnáním, zejména za účelem náboru, 
plnění pracovní smlouvy včetně plnění 
povinností stanovených zákonem nebo 
kolektivní smlouvou, řízení, plánování a 
organizace práce, zdraví a bezpečnosti na 
pracovišti, dále za účelem individuálního a 
kolektivního výkonu a požívání práv a 
výhod spojených se zaměstnáním a za 
účelem ukončení zaměstnaneckého 
poměru.

Or. en

Pozměňovací návrh 3004
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V mezích tohoto nařízení mohou členské 
státy právním předpisem přijmout zvláštní 
pravidla, která upraví zpracovávání 
osobních údajů zaměstnanců v souvislosti 
se zaměstnáním, zejména za účelem 
náboru, plnění pracovní smlouvy včetně 
plnění povinností stanovených zákonem 
nebo kolektivní smlouvou; řízení, 
plánování a organizace práce, zdraví a 
bezpečnosti na pracovišti, dále za účelem 
individuálního a kolektivního výkonu a 
požívání práv a výhod spojených se 
zaměstnáním a za účelem ukončení 
zaměstnaneckého poměru.

1. V mezích tohoto nařízení mohou členské 
státy právním předpisem nebo 
prostřednictvím kolektivní smlouvy mezi 
zaměstnavateli a zaměstnanci přijmout 
zvláštní pravidla, která upraví 
zpracovávání osobních údajů zaměstnanců 
v souvislosti se zaměstnáním, zejména za 
účelem náboru, plnění pracovní smlouvy 
včetně plnění povinností stanovených 
zákonem nebo kolektivní smlouvou, řízení, 
plánování a organizace práce, usvědčení ze 
spáchání trestného činu, zdraví a 
bezpečnosti na pracovišti, dále za účelem 
individuálního a kolektivního výkonu a 
požívání práv a výhod spojených se 
zaměstnáním a za účelem ukončení 
zaměstnaneckého poměru.
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Or. en

Pozměňovací návrh 3005
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V mezích tohoto nařízení mohou 
členské státy právním předpisem přijmout 
zvláštní pravidla, která upraví
zpracovávání osobních údajů zaměstnanců 
v souvislosti se zaměstnáním, zejména za 
účelem náboru, plnění pracovní smlouvy 
včetně plnění povinností stanovených 
zákonem nebo kolektivní smlouvou; řízení, 
plánování a organizace práce, zdraví a 
bezpečnosti na pracovišti, dále za účelem 
individuálního a kolektivního výkonu a 
požívání práv a výhod spojených se 
zaměstnáním a za účelem ukončení 
zaměstnaneckého poměru.

1. V souladu s pravidly stanovenými tímto 
nařízením mohou členské státy v souladu s 
vnitrostátními právními předpisy a 
postupy přijmout zvláštní pravidla, která 
upraví zpracovávání osobních údajů 
zaměstnanců v souvislosti se zaměstnáním, 
zejména za účelem náboru, plnění pracovní 
smlouvy včetně plnění povinností 
stanovených zákonem nebo kolektivní 
smlouvou, řízení, plánování a organizace 
práce, zdraví a bezpečnosti na pracovišti, 
dále za účelem individuálního a 
kolektivního výkonu a požívání práv a 
výhod spojených se zaměstnáním a za 
účelem ukončení zaměstnaneckého 
poměru. 

Tím není dotčeno právo členských států 
podporovat či povolovat, aby sociální 
partneři uzavírali kolektivní smlouvy, jež 
budou pro zaměstnance příznivější. 
Úroveň ochrany podle tohoto nařízení je 
minimální normou stanovenou v právních 
předpisech či kolektivních smlouvách.

Or. en

Pozměňovací návrh 3006
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V mezích tohoto nařízení mohou 
členské státy právním předpisem přijmout 
zvláštní pravidla, která upraví 
zpracovávání osobních údajů zaměstnanců 
v souvislosti se zaměstnáním, zejména za 
účelem náboru, plnění pracovní smlouvy 
včetně plnění povinností stanovených 
zákonem nebo kolektivní smlouvou; řízení, 
plánování a organizace práce, zdraví a 
bezpečnosti na pracovišti, dále za účelem 
individuálního a kolektivního výkonu a 
požívání práv a výhod spojených se 
zaměstnáním a za účelem ukončení 
zaměstnaneckého poměru.

1. V souladu s tímto nařízením mohou 
členské státy prostřednictvím právních 
předpisů přijmout zvláštní pravidla, která 
upraví zpracovávání osobních údajů 
zaměstnanců v souvislosti se zaměstnáním, 
mimo jiné za účelem náboru a ucházení se 
o zaměstnání v rámci skupiny podniků, 
plnění pracovní smlouvy včetně plnění 
povinností stanovených zákonem a
kolektivními smlouvami, podnikovými 
dohodami a mzdovými ujednáními, řízení, 
plánování a organizace práce, zdraví a 
bezpečnosti na pracovišti, dále za účelem 
individuálního a kolektivního výkonu a 
požívání práv a výhod spojených se 
zaměstnáním a za účelem ukončení 
zaměstnaneckého poměru.

Není přípustné stanovit nižší úroveň 
ochrany, než ukládá toto nařízení. 
Není dotčeno právo členských států 
stanovit pravidla ochrany osobních údajů 
při jejich zpracování v souvislosti se 
zaměstnáním, která jsou pro zaměstnance 
příznivější.
Aniž jsou dotčena ostatní ustanovení 
tohoto nařízení, obsahují právní předpisy 
členských států uvedené v odstavci 1 
přinejmenším následující minimální 
normy:

Or. de

Pozměňovací návrh 3007
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V mezích tohoto nařízení mohou
členské státy právním předpisem přijmout 

1. Členské státy mohou v souladu s 
vnitrostátními právními předpisy a 



PE506.173v05-00 36/108 AM\929832CS.doc

CS

zvláštní pravidla, která upraví 
zpracovávání osobních údajů zaměstnanců 
v souvislosti se zaměstnáním, zejména za 
účelem náboru, plnění pracovní smlouvy 
včetně plnění povinností stanovených 
zákonem nebo kolektivní smlouvou; řízení, 
plánování a organizace práce, zdraví a 
bezpečnosti na pracovišti, dále za účelem 
individuálního a kolektivního výkonu a
požívání práv a výhod spojených se 
zaměstnáním a za účelem ukončení 
zaměstnaneckého poměru.

postupy přijmout zvláštní pravidla, která 
upraví zpracovávání osobních údajů 
zaměstnanců na trhu práce, mimo jiné za 
účelem náboru, plnění pracovní smlouvy 
včetně plnění povinností stanovených 
zákonem nebo kolektivní smlouvou; řízení, 
plánování a organizace práce, zdraví a 
bezpečnosti na pracovišti, dále za účelem 
individuálního a kolektivního výkonu a 
požívání práv a výhod spojených se 
zaměstnáním a za účelem ukončení 
zaměstnaneckého poměru. Toto nařízení 
uznává úlohu sociálních partnerů. V 
zemích, v nichž mzdy a jiné pracovní 
podmínky upravují strany pracovního 
trhu prostřednictvím kolektivních smluv, 
je třeba při uplatňování čl. 6 odst. 1 písm. 
f) konkrétně zvážit povinnosti a práva 
sociálních partnerů, jež z kolektivních 
smluv vyplývají.

Or. en

Pozměňovací návrh 3008
Jean Lambert

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V mezích tohoto nařízení mohou členské 
státy právním předpisem přijmout zvláštní 
pravidla, která upraví zpracovávání 
osobních údajů zaměstnanců v souvislosti 
se zaměstnáním, zejména za účelem 
náboru, plnění pracovní smlouvy včetně 
plnění povinností stanovených zákonem 
nebo kolektivní smlouvou; řízení, 
plánování a organizace práce, zdraví a 
bezpečnosti na pracovišti, dále za účelem 
individuálního a kolektivního výkonu a 
požívání práv a výhod spojených se 
zaměstnáním a za účelem ukončení 
zaměstnaneckého poměru.

1. V souladu s ustanoveními tohoto 
nařízení a při zohlednění zásady 
proporcionality mohou členské státy 
právními předpisy přijmout zvláštní 
pravidla, která upraví zpracovávání 
osobních údajů zaměstnanců v souvislosti 
se zaměstnáním, mimo jiné za účelem 
náboru a ucházení se o zaměstnání v 
rámci skupiny podniků, plnění pracovní 
smlouvy včetně plnění povinností 
stanovených zákonem a kolektivními 
smlouvami, podnikovými dohodami a 
kolektivními smlouvami v souladu s 
vnitrostátními právními předpisy a 
postupy, řízení, plánování a organizace 
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práce, zdraví a bezpečnosti na pracovišti, 
dále za účelem individuálního a 
kolektivního výkonu a požívání práv a 
výhod spojených se zaměstnáním a za 
účelem ukončení zaměstnaneckého 
poměru.

Tím není dotčeno právo členských států –
nebo sociálních partnerů prostřednictvím 
kolektivních smluv – stanovit pravidla 
ochrany osobních údajů při jejich 
zpracovávání v souvislosti se 
zaměstnáním, která jsou pro zaměstnance 
příznivější.

Or. en

Pozměňovací návrh 3009
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V mezích tohoto nařízení mohou členské 
státy právním předpisem přijmout zvláštní 
pravidla, která upraví zpracovávání 
osobních údajů zaměstnanců v souvislosti 
se zaměstnáním, zejména za účelem 
náboru, plnění pracovní smlouvy včetně 
plnění povinností stanovených zákonem 
nebo kolektivní smlouvou; řízení, 
plánování a organizace práce, zdraví a 
bezpečnosti na pracovišti, dále za účelem 
individuálního a kolektivního výkonu a 
požívání práv a výhod spojených se 
zaměstnáním a za účelem ukončení 
zaměstnaneckého poměru.

1. V souladu s ustanoveními tohoto 
nařízení mohou členské státy právním 
předpisem přijmout zvláštní pravidla, která 
upraví zpracovávání osobních údajů 
zaměstnanců v souvislosti se zaměstnáním, 
zejména za účelem náboru, plnění pracovní 
smlouvy včetně plnění povinností 
stanovených zákonem nebo kolektivní 
smlouvou, řízení, plánování a organizace 
práce, zdraví a bezpečnosti na pracovišti, 
dále za účelem individuálního a 
kolektivního výkonu a požívání práv a 
výhod spojených se zaměstnáním a za 
účelem ukončení zaměstnaneckého 
poměru.

Or. en
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Pozměňovací návrh 3010
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Není dotčeno právo členských států 
stanovit pravidla ochrany osobních údajů 
při jejich zpracování v souvislosti se 
zaměstnáním, která jsou pro zaměstnance 
příznivější.

Or. de

Pozměňovací návrh 3011
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Návrh nařízení
Čl. 82. – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Profilování v souvislosti se 
zaměstnáním není přípustné.

Or. de

Pozměňovací návrh 3012
Claude Moraes, Glenis Willmott

Návrh nařízení
Čl. 82. – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Zaměstnavatel nesmí v souvislosti se 
zaměstnáním zpracovávat tyto údaje:
a) údaje zpracovávané bez předchozího 
informování zaměstnance v souladu s 
článkem 14;
b) genetické údaje;
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c) údaje o zdravotním stavu;
d) sledování zástupců odborových svazů a 
zaměstnanců v souvislosti s jejich funkcí 
včetně jejich zařazování na „černou 
listinu“.

Or. en

Pozměňovací návrh 3013
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Čl. 82. – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Údaje o zaměstnancích mohou být 
zpracovávány pouze způsobem a pro 
účely, které jsou:
a) závazně stanoveny vnitrostátními 
právními předpisy; nebo
b) nezbytné pro navázání, trvání nebo 
ukončení pracovního poměru; nebo
c) nezbytné pro plnění povinností 
vyplývajících z pracovní smlouvy nebo 
výkon práv v souvislosti se zaměstnáním; 
nebo
d) nezbytné pro řádné fungování systémů 
informačních technologií; nebo
e) nezbytné pro služby v rámci podniku, 
které zaměstnanec dobrovolně využívá.

Or. de

Pozměňovací návrh 3014
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Návrh nařízení
Čl. 82. – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Zaměstnavatel nebo třetí osoba přímo 
či nepřímo spojená se zaměstnavatelem 
nebo jednající z pověření či jménem 
zaměstnavatele v nesmí v souvislosti se 
zaměstnáním zpracovávat tyto údaje:
a) údaje zpracovávané bez předchozího 
informování zaměstnance v souladu s 
článkem 14;
b) soustavná kontrola zaměstnanců nebo 
jejich výkonu a chování bez ohledu na 
použitou technologii;
c) genetické údaje;
d) údaje o zdravotním stavu;
e) sledování zástupců odborových svazů a 
zaměstnanců v souvislosti s jejich funkcí 
včetně jejich zařazování na „černou 
listinu“.
Výše uvedené se vztahuje na osobní údaje 
zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání.

Or. en

Pozměňovací návrh 3015
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Osobní údaje zaměstnanců, především 
citlivé údaje, jako je politická orientace a 
členství v odborových svazech a odborová 
činnost, nesmí být za žádných okolností 
zneužívány k zařazování zaměstnanců na 
tzv. „černé listiny“, k jejich prověřování či 
k tomu, aby jim bylo odepřeno 
zaměstnání. Je zakázáno zpracovávat, 
využívat v souvislosti se zaměstnáním, 
vytvářet a předávat „černé listiny“ 
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zaměstnanců. Členské státy provádí 
kontroly a ukládají odpovídající postihy v 
souladu s čl. 79 odst. 6 s cílem zajistit 
účinné provádění tohoto odstavce.

Or. de

Pozměňovací návrh 3016
Claude Moraes, Glenis Willmott

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Zpracování osobních údajů v 
souvislosti se sociálním zabezpečením
Členské státy mohou v souladu 
s ustanoveními tohoto nařízení přijmout 
zvláštní právní předpisy upravující 
podmínky zpracování osobních údajů ze 
strany veřejných a soukromých institucí a 
subjektů tohoto členského státu v 
souvislosti se sociálním zabezpečením, 
jsou-li údaje zpracovávány ve veřejném 
zájmu.
Každý členský stát oznámí Komisi  
nejpozději do data uvedeného v čl. 91 odst. 
2 ustanovení, která přijme podle odstavce 
1, a bez zbytečného prodlení jakékoliv 
následné změny, jež se těchto ustanovení 
dotknou.

Or. en

Odůvodnění

V souvislosti se sociálním zabezpečením zpracovávají údaje veřejné i soukromé neziskové 
subjekty.

Pozměňovací návrh 3017
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Aniž jsou dotčena ostatní ustanovení 
tohoto nařízení, obsahují právní předpisy 
členských států uvedené v odstavci 1 
přinejmenším následující minimální 
normy:
a) Je nepřípustné zpracovávat údaje 
o zaměstnancích bez vědomí 
zaměstnanců. Za všech okolností je 
respektována soukromá a intimní sféra 
zaměstnanců;
b) Není přípustné opticko-elektronické 
sledování částí podniku, které nejsou 
přístupné veřejnosti a slouží převážně k 
soukromým účelům zaměstnanců, mezi 
něž patří především sociální zařízení, 
šatny a prostory vyhrazené pro odpočinek 
a spánek;
c) Opticko-elektronické sledování veřejně 
přístupných částí podniku a částí, které 
nejsou veřejnosti přístupné a neslouží 
převážně k soukromým účelům 
zaměstnanců, jako jsou vstupní haly, 
chodby, kanceláře, dílny apod., je 
přípustné pouze v míře nezbytně nutné 
pro zajištění bezpečnosti a ochrany 
zaměstnance a podniku;
d) Je-li to možné, nemělo by sledování 
veřejných částí podniku zahrnovat 
sledování zaměstnance na jeho pracovišti. 
Před zahájením sledování je zaměstnanec 
informován o tom, kdy a jak dlouho 
budou sledovací zařízení v provozu;
e) Akusticko-elektronické sledování je 
přípustné pouze v případě, je-li to 
nezbytně nutné pro zajištění veřejné 
bezpečnosti, například v pilotní kabině 
letadla. Tajné sledování je zakázáno za 
všech okolností; 
f) Je nepřípustné sledovat zástupce 
zaměstnanců, kteří mají oporu v právních 
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předpisech Evropské unie nebo ve 
vnitrostátních právních předpisech nebo 
zvyklostech, včetně odborových zástupců, 
v souvislosti s výkonem této činnosti. 
Nepřípustné je rovněž vytvářet „černé 
listiny“;
g) Zaměstnavateli rovněž nesmí být 
předány údaje o zdravotním stavu 
zaměstnanců, zejména údaje získané v 
rámci zdravotních prohlídek v souvislosti 
se zaměstnáním podle čl. 81 odst. 1 písm. 
a); 
h) Je nepřípustné profilovat a zpracovávat 
údaje za účelem soustavného sledování 
zaměstnanců, jejich výkonu nebo chování. 
To platí bez ohledu na použité technické 
prostředky.

Or. de

Pozměňovací návrh 3018
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1c. Je nepřípustné sledovat zaměstnance 
za účelem kontroly jejich výkonu.

Or. de

Pozměňovací návrh 3019
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1c. V případech uvedených v odst. 1a 
písm. b) až e) a pro účely tohoto nařízení 
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mohou zakládat přípustnost, umožňovat 
vytváření nebo provádění určitých 
postupů či zakazovat zpracování údajů 
vnitrostátní právní předpisy nebo 
kolektivní smlouvy mezi zaměstnavateli a 
zaměstnanci, pokud mají oporu v zákoně.

Or. de

Pozměňovací návrh 3020
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 1 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1d. Je nepřípustné zpracovávat údaje 
o zaměstnancích bez vědomí 
zaměstnanců. Za všech okolností je 
respektována soukromá a intimní sféra 
zaměstnanců.

Or. de

Pozměňovací návrh 3021
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 1 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1d. Je-li v podniku vytvořen orgán 
zastupující zaměstnance v souladu s 
právními předpisy členského státu, je 
zpracování údajů zaměstnavatelem 
přípustné pouze za předpokladu, že jsou 
dodržena zákonem stanovená práva 
účasti.

Or. de
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Pozměňovací návrh 3022
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 1 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1e. Není přípustné otevřené opticko-
elektronické sledování nebo otevřené 
akusticko-elektronické sledování částí 
podniku, které nejsou přístupné veřejnosti 
a slouží převážně k soukromým účelům 
zaměstnanců, mezi něž patří především 
sociální zařízení, šatny a prostory 
vyhrazené pro odpočinek a spánek. 
Otevřené opticko-elektronické sledování 
nebo otevřené akusticko-elektronické 
sledování veřejně přístupných částí 
podniku nebo částí, které nejsou 
veřejnosti přístupné a neslouží převážně k 
soukromým účelům zaměstnanců, jako 
jsou vstupní haly, chodby, kanceláře, 
dílny apod., je přípustné pouze v míře 
nezbytně nutné pro zajištění bezpečnosti a 
ochrany zaměstnance a podniku. 
Sledování veřejných částí podniku by 
nemělo zahrnovat sledování zaměstnance 
na jeho pracovišti vyjma případů, kdy je to 
nevyhnutelné. Před zahájením sledování 
je zaměstnanec informován o tom, kdy a 
jak dlouho budou sledovací zařízení v 
provozu. Záznamy ze sledovacích zařízení 
jsou vymazány brzy po jejich pořízení, 
nejpozději do jednoho měsíce. Tajné 
sledování je zakázáno za všech okolností. 

Or. de

Pozměňovací návrh 3023
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 1 e (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1e. V případě záměru předat údaje o 
zaměstnancích subjektům, na něž se 
nevztahuje toto nařízení, provede 
podnikový inspektor ochrany údajů vždy 
posouzení podle článku 33. 

Or. de

Pozměňovací návrh 3024
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 1 f (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1f. Pokud podnik získává nebo zpracovává 
osobní údaje v souvislosti se zákonem 
stanovenými zdravotními prohlídkami 
nebo testy způsobilosti, musí předem 
informovat uchazeče nebo zaměstnance, k 
jakému účelu budou tyto údaje sloužit, a 
následně mu tyto údaje předat spolu se 
závěry a vysvětlením. Získávání údajů pro 
účely genetického testování a analýz je 
zakázáno.
Získávání a zpracovávání osobních údajů 
v rámci zdravotních prohlídek nebo testů 
způsobilosti musí být nezbytné pro 
ochranu zdraví při práci a preventivní 
zdravotní péči s ohledem na pracovní 
poměr. Zaměstnavatel nesmí mít k těmto 
údajům přímý přístup. S údaji o 
uchazečích je nakládáno stejným 
způsobem jako s údaji o zaměstnancích.
Je zakázáno získávat údaje o zdravotním 
stavu za účelem propuštění zaměstnance 
ze zdravotních důvodů.

Or. de
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Pozměňovací návrh 3025
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 1 f (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1f. Údaje o chování nebo výkonu 
zaměstnanců, které byly získány nebo 
zpracovány v rozporu s tímto nařízením, 
nesmí být použity v soudních ani 
mimosoudních řízeních.

Or. de

Pozměňovací návrh 3026
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 1 g (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1g. Právními ustanoveními, především 
prostřednictvím kolektivních smluv, je 
možné stanovit, zda a do jaké míry je 
dovoleno používat telefon, e-mail, internet 
a další telekomunikační služby i k 
soukromým účelům. Využití k soukromým 
účelům je možné povolit i prostřednictvím 
pracovní smlouvy. Je-li povoleno využití k 
soukromým účelům, zpracování 
provozních údajů v souvislosti s tímto 
využitím je přípustné pouze pro 
zabezpečení údajů, zajištění řádného 
fungování telekomunikačních sítí a 
telekomunikačních služeb a vybírání 
poplatků, a to poté, co byl zaměstnanec 
informován. Mimoto je zakázáno 
posuzovat obsat soukromých e-mailů.

Or. de
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Pozměňovací návrh 3027
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 1 g (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1g. Orgány zastupující zaměstnance nebo 
odborové svazy mohou vykonávat svá 
práva podle článku 76 jménem 
zaměstnanců, které zastupují.

Or. de

Pozměňovací návrh 3028
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Návrh nařízení
Article 82 – paragraph 1 h (new)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1h. Je zakázáno získávat a zpracovávat 
informace nebo údaje o zaměstnancích či 
uchazečích prostřednictvím sociálních 
sítí, které nejsou speciálními portály pro 
uchazeče o zaměstnání.

Or. de

Pozměňovací návrh 3029
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 1 h (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1h. Aniž by tím byly dotčeny vnitrostátní 
právní předpisy upravující práva účasti v 
orgánech zastupujících zaměstnance, jsou 
tyto orgány zapojeny do všech rozhodnutí 
o:
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a) jmenování podnikového inspektora 
ochrany údajů podle oddílu 4;
b) zavedení a změnách systémů 
zpracování údajů;
c) vypracování závazných podnikových 
pravidel.

Or. de

Pozměňovací návrh 3030
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 1 i (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1i. Nesmí být využívány údaje o 
zaměstnancích, které nejsou pravdivé, 
jejichž pravdivost zaměstnanci 
zpochybňují nebo které byly získány 
neoprávněnými prostředky.

Or. de

Pozměňovací návrh 3031
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 1 j (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1j. Zaměstnanci, kteří odmítli 
neoprávněné kontroly nebo žádosti o 
informace či v souvislosti s nimi poskytli 
nepravdivé údaje nebo kteří vznesli 
námitku proti neoprávněnému získávání 
nebo využití údajů o zaměstnancích, 
nesmí být znevýhodňováni.

Or. de
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Pozměňovací návrh 3032
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 1 k (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1k. Aniž jsou dotčena práva na informace 
a na spolurozhodování stanovená ve 
vnitrostátních pracovněprávních 
předpisech, přísluší zástupcům zájmových 
skupin podniku a Evropské radě 
zaměstnanců tato práva:
a) právo, aby s nimi bylo konzultováno 
jmenování podnikového inspektora 
ochrany údajů (čl. 35 odst. 7);
b) právo, aby s nimi podnikový inspektor 
ochrany údajů konzultoval a aby je 
pravidelně informoval; 
c) právo zastupovat dotčené zaměstnance 
před řádným vnitrostátním soudem 
(článek 73) a právo podat kolektivní 
žalobu (článek 75);
d) právo, aby s nimi bylo konzultováno při 
vypracovávání závazných podnikových 
pravidel (článek 43).

Or. de

Pozměňovací návrh 3033
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Každý členský stát oznámí Komisi 
nejpozději do data uvedeného v čl. 91 odst. 
2 právní ustanovení, která přijme podle 
odstavce 1, a bez zbytečného odkladu 

vypouští se
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jakékoliv následné změny, jež se těchto 
ustanovení dotknou.

Or. en

Pozměňovací návrh 3034
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Čl. 82. – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V případě povinných zdravotních 
prohlídek a testů způsobilosti uchazečů 
musí být subjekt údajů o sběru údajů 
předem informován. 

Or. en

Pozměňovací návrh 3035
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Návrh nařízení
Čl. 82. – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Odborové svazy mají právo zastupovat 
zaměstnance, podává-li stížnost k orgánu 
dozoru či domáhá-li se nápravy u soudu. 
Odborové svazy mají rovněž právo podat 
kolektivní žalobu.

Or. en

Pozměňovací návrh 3036
Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Čl. 82. – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Toto nařízení nepřipouští získávání a 
opakované využití údajů souvisejících se 
zaměstnáním pro komerční účely.

Or. fr

Pozměňovací návrh 3037
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Otevřená opticko-elektronické 
kontrolní nebo biometrická zařízení jsou 
přípustná pouze ve výjimečných případech 
a pouze se souhlasem zástupců 
zaměstnanců. Podmínky kontroly jsou 
stanoveny právním předpisem nebo 
kolektivními smlouvami.

Or. en

Pozměňovací návrh 3038
Alexander Alvaro

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
86 za účelem dalšího vymezení kritérií a 
požadavků, pokud jde o záruky pro 
zpracovávání osobních údajů za účely 
uvedenými v odstavci 1.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 3039
Sari Essayah

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
86 za účelem dalšího vymezení kritérií a 
požadavků, pokud jde o záruky pro 
zpracovávání osobních údajů za účely 
uvedenými v odstavci 1.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 3040
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
86 za účelem dalšího vymezení kritérií a 
požadavků, pokud jde o záruky pro 
zpracovávání osobních údajů za účely 
uvedenými v odstavci 1.

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 3041
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
86 za účelem dalšího vymezení kritérií a 
požadavků, pokud jde o záruky pro 
zpracovávání osobních údajů za účely 
uvedenými v odstavci 1.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 3042
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
86 za účelem dalšího vymezení kritérií a 
požadavků, pokud jde o záruky pro 
zpracovávání osobních údajů za účely 
uvedenými v odstavci 1.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 3043
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
86 za účelem dalšího vymezení kritérií a 
požadavků, pokud jde o záruky pro 
zpracovávání osobních údajů za účely 
uvedenými v odstavci 1.

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 3044
Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
86 za účelem dalšího vymezení kritérií a 
požadavků, pokud jde o záruky pro 
zpracovávání osobních údajů za účely 
uvedenými v odstavci 1.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 3045
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Odborové svazy mají právo zastupovat 
dotčené zaměstnance, podávají-li stížnost 
k orgánu dozoru či domáhají-li se 
nápravy u soudu.

Or. en

Pozměňovací návrh 3046
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Na návrh Komise přezkoumají 
Evropský parlament a Rada tento článek 
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nejpozději do dvou let ode dne 
stanoveného v čl. 91 odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 3047
Csaba Sógor

Návrh nařízení
Článek 82 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 82a
Zpracování osobních údajů v oblasti 

sociálního zabezpečení
1. Členské státy mohou v souladu 
s pravidly stanovenými tímto nařízením 
přijmout zvláštní právní předpisy, v nichž 
upřesní podmínky zpracování osobních 
údajů, jež v oblasti sociálního zabezpečení 
provádějí veřejné instituce a orgány 
veřejné správy daného členského státu, 
pokud je zpracování prováděno ve 
veřejném zájmu.
2. Každý členský stát oznámí Komisi 
nejpozději do data uvedeného v čl. 91 odst. 
2 pravidla přijatá ve vnitrostátních 
právních předpisech podle odstavce 1 a 
jakékoliv následné změny, jež se těchto 
pravidel dotknou, do jednoho měsíce od 
přijetí těchto změn.

Or. hu

Odůvodnění

„Bez zbytečného dokladu“ není žádný jasný pojem. Musí být stanovena konkrétní lhůta.

Pozměňovací návrh 3048
Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Článek 82 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 82a
Zpracování osobních údajů v oblasti 

sociálního zabezpečení
1. V souladu s pravidly stanovenými v 
tomto nařízení mohou členské státy 
přijmout zvláštní právní ustanovení, která 
stanoví podmínky pro zpracování 
osobních údajů veřejnými a soukromými 
institucemi a službami v oblasti sociálního 
zabezpečení těchto členských států, pokud 
se toto zpracování provádí ve veřejném 
zájmu.
2. Každý členský stát oznámí Komisi 
nejpozději do data uvedeného v čl. 91 odst. 
2 ustanovení, která přijal podle odstavce 
1, a bez zbytečného odkladu jakékoliv 
následné změny, jež se těchto ustanovení 
dotknou.

Or. fr

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh v zásadě přebírá zpravodajův pozměňovací návrh 333. Vztahuje se 
však i na soukromé instituce a služby v oblasti sociálního zabezpečení, jako jsou např. 
společnosti poskytující vzájemné sociální zabezpečení.

Pozměňovací návrh 3049
Anna Hedh, Christel Schaldemose, Marita Ulvskog

Návrh nařízení
Čl. 83 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zpracovávání údajů pro účely 
historiografického, statistického a 
vědeckého výzkumu

Zpracovávání údajů pro historiografické, 
statistické a vědecké účely

Or. en
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Odůvodnění

Formulace Komise je nejasná a otevřená různým výkladům. Není zřejmé, zda odkazuje na 
historiografický výzkum, statistický výzkum a vědecký výzkum. Pokud ano, znamenalo by to 
zúžení ...

Pozměňovací návrh 3050
Axel Voss

Návrh nařízení
Čl. 83 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Osobní údaje se mohou v mezích tohoto 
nařízení zpracovávat pro účely 
historiografického, statistického a 
vědeckého výzkumu pouze:

1. Osobní údaje se mohou zpracovávat pro 
účely historiografického, statistického a
vědeckého výzkumu pouze:

Or. en

Pozměňovací návrh 3051
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 83 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Osobní údaje se mohou v mezích tohoto 
nařízení zpracovávat pro účely 
historiografického, statistického a 
vědeckého výzkumu pouze:

1. Osobní údaje se mohou v mezích tohoto 
nařízení zpracovávat pro historiografické, 
statistické a vědecké účely pouze:

Or. en

Pozměňovací návrh 3052
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nařízení
Čl. 83 – odst. 1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Osobní údaje se mohou v mezích tohoto 
nařízení zpracovávat pro účely 
historiografického, statistického a 
vědeckého výzkumu pouze: 

1. Osobní údaje se mohou v mezích tohoto 
nařízení zpracovávat pro účely 
historiografického, statistického a 
vědeckého výzkumu nebo pro účely 
předběžného úředního či správního 
vyšetřování s cílem určit biologický původ
pouze: 

Or. es

Pozměňovací návrh 3053
Anna Hedh, Christel Schaldemose, Marita Ulvskog

Návrh nařízení
Čl. 83 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pokud tyto účely nelze splnit jinak 
zpracováváním údajů, které identifikaci 
subjektu údajů neumožňují nebo které ji 
umožňovat přestaly;

a) pokud tyto účely nelze splnit jinak 
zpracováváním anonymních údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 3054
Sarah Ludford

Návrh nařízení
Čl. 83 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pokud se údaje, na základě nichž je 
možné přiřadit informace k 
identifikovanému nebo 
identifikovatelnému subjektu údajů, 
uchovávají odděleně od ostatních 
informací, jestliže lze tímto způsobem 
splnit sledované účely.

vypouští se
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Or. en

Odůvodnění

Povinnost správce údajů oddělovat identifikovatelné údaje od ostatních informací předtím, 
než mohou být zpracovány pro historiografické, statistické nebo vědecké účely, je jak 
zatěžující, tak potenciálně nadměrně nákladná.

Pozměňovací návrh 3055
Timothy Kirkhope
za skupinu ECR

Návrh nařízení
Čl. 83 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pokud se údaje, na základě nichž je 
možné přiřadit informace k 
identifikovanému nebo 
identifikovatelnému subjektu údajů, 
uchovávají odděleně od ostatních 
informací, jestliže lze tímto způsobem 
splnit sledované účely.

b) pokud se údaje, na základě nichž je 
možné přiřadit informace k 
identifikovanému nebo 
identifikovatelnému subjektu údajů, 
uchovávají, je-li to technicky a prakticky 
možné, odděleně od ostatních informací, 
jestliže lze tímto způsobem splnit 
sledované účely.

Or. en

Pozměňovací návrh 3056
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nařízení
Čl. 83 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pokud se údaje, na základě nichž je 
možné přiřadit informace k 
identifikovanému nebo 
identifikovatelnému subjektu údajů, 
uchovávají odděleně od ostatních 
informací, jestliže lze tímto způsobem 
splnit sledované účely.

b) pokud se údaje, na základě nichž je 
možné přiřadit informace k 
identifikovanému nebo 
identifikovatelnému subjektu údajů, 
uchovávají odděleně od ostatních 
informací, jestliže lze tímto způsobem 
splnit sledované účely. Osobní údaje 
zpracovávané v souvislosti s předběžným 
úředním či správním vyšetřováním s cílem 
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určit biologický původ se subjektům údajů 
sdělují pouze tehdy, je-li to vhodné a aniž 
je dotčeno podání trestního oznámení, 
existuje-li pro tento krok právní 
ustanovení.

Or. es

Pozměňovací návrh 3057
Claude Moraes, Glenis Willmott

Návrh nařízení
Čl. 83 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) pokud, mají-li být údaje zpracovány 
pro účely vědeckého výzkumu, obdržel 
navrhovaný vědecký projekt příznivé 
stanovisko nezávislé etické komise v 
oblasti výzkumu.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh odráží úlohu etických komisí, které jsou důležitou pojistkou, jež 
podepírá používání osobních údajů ve výzkumu, není-li k tomu udělen konkrétní souhlas. 
V kombinaci s pozměňovacím návrhem k bodu odůvodnění 124 by tento pozměňovací návrh 
uvedl daný článek do souladu s Helsinskou deklarací Světové lékařské asociace o etických 
zásadách pro lékařský výzkum za účasti lidských subjektů (2008).

Pozměňovací návrh 3058
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier

Návrh nařízení
Čl. 83 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) pokud jsou osobní údaje zpracovávány 
pro účely vytváření souhrnných zpráv o 
údajích, které jsou zcela složeny 
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z anonymních či pseudonymních údajů 
nebo z jejich kombinace.

Or. en

Pozměňovací návrh 3059
Nils Torvalds

Návrh nařízení
Čl. 83 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) pokud, mají-li být údaje zpracovány 
pro účely vědeckého výzkumu, obdržel 
navrhovaný vědecký projekt příznivé 
stanovisko nezávislé etické komise v 
oblasti výzkumu. 

Or. en

Pozměňovací návrh 3060
Marian Harkin

Návrh nařízení
Čl. 83 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) členské státy mohou ve svých 
právních předpisech stanovit výjimky 
z požadavku na souhlas subjektu údajů se 
zpracováním pro účely výzkumu podle 
odstavce 1a, pokud se jedná o výzkum 
sloužící mimořádně velkému veřejnému 
zájmu, který nelze v žádném případě 
provést jiným způsobem. Dotčené údaje 
musí být anonymizovány nebo, pokud to 
pro účely výzkumu není možné, 
pseudonymizovány podle nejpřísnějších 
technických norem a musí být přijata 
veškerá nezbytná opatření s cílem zabránit 
opětovné identifikaci subjektů údajů. 
Příslušný orgán dozoru musí pro toto 
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zpracování vydat předchozí povolení 
v souladu s čl. 34 odst. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 3061
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 83 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) zpracovávané informace nemohou být 
spojeny s identifikovanou nebo 
identifikovatelnou osobou.

Or. fr

Pozměňovací návrh 3062
Petru Constantin Luhan

Návrh nařízení
Čl. 83 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Další zpracovávání údajů pro účely 
historiografického, statistického nebo 
vědeckého výzkumu se nepovažuje za 
neslučitelné podle čl. 5 odst. 1 písm. b), 
pokud toto zpracovávání:
a) podléhá podmínkám a zárukám tohoto 
článku; a
b) je v souladu se všemi ostatními 
příslušnými právními předpisy.

Or. en

Odůvodnění

Historical, statistical and scientific activities are recognised under the regulation as uses of 
data that are in the public interest. Specific safeguards which allow the use of data for these 
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purpose are detailed in Article 83. This amendment clarifies the relationship of Article 5(1)(b) 
to Article 83. The proposal is consistent with the previous legislation. Art. 6(1)(b) of the 1995 
Data Protection Directive provides that “Further processing of data for historical, statistical 
or scientific purposes shall not be considered as incompatible provided that Member States 
provide appropriate safeguards.” The failure to carry forward this language into the 
Proposed Regulation appears to have been an oversight. Further, this amendment is 
consistent with the Council Presidency’s 22 June 2012 proposed amendments to Article 
5(1)(b).

Pozměňovací návrh 3063
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Čl. 83. – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. V mezích tohoto nařízení, zejména 
tohoto článku, mohou členské státy 
přijímat zvláštní předpisy týkající se 
zpracovávání osobních údajů pro účely 
vědeckého výzkumu, především výzkumu 
v oblasti veřejného zdraví.

Or. en

Pozměňovací návrh 3064
Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Čl. 83. – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Zpracovávání osobních údajů pro 
účely stanovisek a sociálního výzkumu je 
zákonné, pokud jsou údaje při nejbližší 
příležitosti anonymizovány takovým 
způsobem, že již není možná identifikace 
subjektů údajů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 3065
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 83. – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Další zpracovávání údajů pro 
historiografické, statistické nebo vědecké 
účely se nepovažuje za neslučitelné s čl. 5 
odst. 1 písm. b), pokud toto zpracovávání:
a) podléhá podmínkám a zárukám tohoto 
článku; a
b) je v souladu se všemi ostatními 
příslušnými právními předpisy.

Or. en

Pozměňovací návrh 3066
Sari Essayah

Návrh nařízení
Čl. 83. – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Osoba může dát souhlas se 
zpracováním citlivých údajů, které se jí 
dotýkají, pro účely neupřesněného 
historiografického, statistického nebo 
vědeckého výzkumu, aniž by jí byly 
poskytovány informace o každém 
konkrétním výzkumném projektu.

Or. en

Pozměňovací návrh 3067
Nils Torvalds, Eija-Riitta Korhola, Riikka Manner

Návrh nařízení
Čl. 83. – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Subjekt údajů udělil svůj souhlas se 
zpracováváním údajů pro účely 
historiografického, statistického a 
vědeckého výzkumu. Pro účely 
historiografického, statistického a 
vědeckého výzkumu je souhlas udělený 
jednou dostatečný a není zapotřebí, aby 
subjekt údajů uděloval výslovný souhlas 
pokaždé či aby byl před zpracováváním 
údajů souvisejících s výzkumnými účely 
zvlášť informován. 

Or. en

Pozměňovací návrh 3068
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Návrh nařízení
Čl. 83. – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Další zpracovávání citlivých osobních 
údajů pro účely lékařského výzkumu 
může být povoleno v souladu s 
příslušnými vnitrostátními a unijními 
právními předpisy a po obdržení 
příznivého stanoviska etické komise.

Or. en

Odůvodnění

Opětovné využití osobních údajů je velmi důležité, pokud se v oblasti výzkumu objeví nové 
otázky, které nebylo možné předvídat v době, kdy byly údaje shromážděny. Podmínka pro 
opětovné použití by měla být stanovena ve vnitrostátních právních předpisech a zahrnovat 
prošetření a souhlas etické komise.

Pozměňovací návrh 3069
Sarah Ludford, Charles Tannock
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Návrh nařízení
Čl. 83. – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Další zpracovávání údajů pro účely 
historiografického, statistického nebo 
vědeckého výzkumu se nepovažuje za 
neslučitelné s čl. 5 odst. 1 písm. b), pokud 
toto zpracovávání:
a) podléhá podmínkám a zárukám tohoto 
článku; a
b) je v souladu se všemi ostatními 
příslušnými právními předpisy.

Or. en

Odůvodnění

Objasnění

Pozměňovací návrh 3070
Nathalie Griesbeck

Návrh nařízení
Čl. 83. – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Pokud je další zpracovávání údajů pro 
účely historiografického, statistického 
nebo vědeckého výzkumu v souladu s 
veřejným zájmem velmi velkého významu 
a pokud jsou dodrženy podmínky a záruky 
stanovené v tomto článku, nepodléhá toto 
zpracovávání požadavku stanovenému v 
čl. 5 odst. 1 písm. b). 

Or. fr

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit, aby shromažďování osobních údajů pro 
výzkumné účely v případech, kdy je nezbytné a přiměřené, nebylo příliš obtížné.
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Pozměňovací návrh 3071
Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Čl. 83 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. S výhradou výjimky podle odstavce 1b 
lze údaje, které spadají do kategorií údajů, 
na něž se vztahují články 8 a 9, 
zpracovávat pro účely historiografického, 
statistického nebo vědeckého výzkumu 
pouze se souhlasem subjektů údajů, 
pokud nejsou tyto údaje pro výzkumné 
účely při nejbližší příležitosti 
anonymizovány podle odpovídajících 
technických norem.

Or. en

Pozměňovací návrh 3072
Sarah Ludford

Návrh nařízení
Čl. 83 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pokud tyto účely nelze splnit jinak
zpracováváním údajů, které identifikaci 
subjektu údajů neumožňují nebo které ji 
umožňovat přestaly;

a) pokud tyto účely nelze rozumně splnit
zpracováváním údajů, které identifikaci 
subjektu údajů neumožňují nebo které ji 
umožňovat přestaly; a

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh nahrazuje nesplnitelně přísný test proveditelnějším a rozumnějším 
řešením.

Pozměňovací návrh 3073
Timothy Kirkhope
za skupinu ECR
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Návrh nařízení
Čl. 83 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Subjekty provádějící historiografický, 
statistický nebo vědecký výzkum smí 
osobní údaje zveřejnit nebo jiným 
způsobem veřejně odtajnit pouze:

vypouští se

a) pokud subjekt údajů udělí souhlas za 
podmínek stanovených článkem 7;
b) pokud je zveřejnění osobních údajů 
nutné k předložení výsledků výzkumu 
nebo k usnadnění výzkumu a nad těmito 
zájmy nepřeváží zájmy nebo základní 
práva či svobody subjektů údajů nebo
c) pokud údaje zveřejnil subjekt údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 3074
Claude Moraes, Glenis Willmott

Návrh nařízení
Čl. 83 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Subjekty provádějící historiografický, 
statistický nebo vědecký výzkum smí 
osobní údaje zveřejnit nebo jiným 
způsobem veřejně odtajnit pouze:

2. Subjekty využívající osobní údaje pro
historiografické, statistické nebo vědecké
účely je smí zveřejnit nebo jiným 
způsobem veřejně odtajnit pouze:

Or. en

Pozměňovací návrh 3075
Petru Constantin Luhan

Návrh nařízení
Čl. 83. – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Správce nebo zpracovatel může osobní 
údaje předat do třetí země nebo 
mezinárodní organizaci pro 
historiografické, statistické nebo vědecké 
účely, pokud:
a) tyto účely nelze splnit jinak 
zpracováváním údajů, které neumožňují 
identifikaci subjektu údajů nebo které ji 
umožňovat přestaly;
b) příjemce nemá při využití přiměřených 
prostředků přístup k údajům, na jejichž 
základě by mohl přiřadit informace k 
identifikovanému či identifikovatelnému 
subjektu údajů; a
c) smluvní doložky mezi správcem či 
zpracovatelem a příjemcem údajů 
zakazují zpětnou identifikaci subjektu 
údajů a omezují zpracování v souladu 
s podmínkami a zárukami stanovenými 
v tomto článku.

Or. en

Pozměňovací návrh 3076
Axel Voss

Návrh nařízení
Čl. 83. – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pokud se od subjektu údajů vyžaduje, 
aby udělil svůj souhlas se zpracováním 
lékařských údajů výlučně pro výzkumné 
účely v oblasti veřejného zdraví, měl by 
mít možnost poskytnout obecný souhlas 
pro účely epidemiologického, 
translačního a klinického výzkumu.
Pokud se osobní údaje shromažďují pro 
účely statistiky a veřejného zdraví, měly by 
být anonymizovány bezprostředně po 
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ukončení činností souvisejících s jejich 
sběrem, kontrolou či zařazováním, 
s výjimkou případů, kdy identifikační 
údaje zůstávají nezbytné pro účely 
statistiky a veřejného zdraví, jako je 
epidemiologický, translační a klinický 
výzkum.

Or. en

Pozměňovací návrh 3077
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 83. – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Správce nebo zpracovatel může osobní 
údaje předat do třetí země nebo 
mezinárodní organizaci pro 
historiografické, statistické nebo vědecké 
účely, pokud:
a) tyto účely nelze splnit jinak 
zpracováváním údajů, které neumožňují 
identifikaci subjektu údajů nebo které ji 
umožňovat přestaly;
b) příjemce nemá při využití přiměřených 
prostředků přístup k údajům, na jejichž 
základě by mohl přiřadit informace k 
identifikovanému či identifikovatelnému 
subjektu údajů; a
c) smluvní doložky mezi správcem či 
zpracovatelem a příjemcem údajů 
zakazují zpětnou identifikaci subjektu 
údajů a omezují zpracování v souladu 
s podmínkami a zárukami stanovenými 
v tomto článku.

Or. en

Odůvodnění

Příjemce kódovaných údajů předávaných pro účely vědeckého výzkumu nemá žádnou možnost 
zpětně identifikovat subjekt údajů a podle tohoto pozměňovacího návrhu nemá ani přístup ke 
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klíči kódu a zpětná identifikace subjektů údajů je pro něj smluvně vyloučena. Tento 
pozměňovací návrh by formalizoval postup pro rozumné zajištění toho, aby kódované údaje 
nemohly být a nebyly zpětně identifikovány příjemci, kteří se nacházejí v třetích zemích, 
a umožnilo se tak předávání takových údajů bez další zátěže.

Pozměňovací návrh 3078
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Čl. 83. – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy mohou přijmout 
konkrétní opatření s cílem regulovat 
zpracování osobních údajů pro 
historiografické, statistické nebo vědecké 
účely, přičemž je nutné dodržet 
ustanovení odstavců 1 a 2 tohoto článku i 
základní práva, jak jsou zakotvena v 
Listině základních práv Evropské unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 3079
Sarah Ludford, Charles Tannock

Návrh nařízení
Čl. 83. – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pokud je subjekt údajů povinen udělit 
svůj souhlas podle tohoto článku, měla by 
existovat možnost udělení obecného 
souhlasu.

Or. en

Odůvodnění

„Obecný souhlas“ je v kontextu výzkumu praktické řešení.
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Pozměňovací návrh 3080
Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Čl. 83. – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Toto nařízení nepřipouští sběr a 
opakované využití údajů 
historiografického, statistického a 
vědeckého výzkumu pro komerční účely.

Or. fr

Pozměňovací návrh 3081
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Čl. 83 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Každý členský stát oznámí Komisi 
nejpozději do data uvedeného v čl. 91 odst. 
2 ustanovení, která přijme podle odstavce 
1b, a neprodleně i jakékoliv následné 
změny, jež se těchto ustanovení dotknou.

Or. en

Pozměňovací návrh 3082
Axel Voss, Philippe Juvin, Véronique Mathieu Houillon

Návrh nařízení
Čl. 83 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pokud subjekt údajů udělí souhlas za 
podmínek stanovených článkem 7;

a) pokud subjekt údajů udělí souhlas za 
podmínek stanovených článkem 7; nebo

Or. en
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Pozměňovací návrh 3083
Cornelia Ernst

Návrh nařízení
Čl. 83 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pokud je zveřejnění osobních údajů 
nutné k předložení výsledků výzkumu 
nebo k usnadnění výzkumu a nad těmito 
zájmy nepřeváží zájmy nebo základní 
práva či svobody subjektů údajů nebo

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 3084
Claude Moraes, Glenis Willmott

Návrh nařízení
Čl. 83 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) Další zpracovávání údajů pro 
historiografické, statistické nebo vědecké 
účely se nepovažuje za neslučitelné s čl. 5 
odst. 1 písm. b), pokud toto zpracovávání:
i) podléhá podmínkám a zárukám tohoto 
článku; a
ii) je v souladu se všemi ostatními 
příslušnými právními předpisy.

Or. en

Odůvodnění

This amendment clarifies that historical, statistical and scientific research purposes are 
intended to be not incompatible purposes, by relating Article 5(1)(b) to Article 83. The 
proposal would ensure that the Regulation is consistent with the previous 1995 Data 
Protection Directive, which states that “Further processing of data for historical, statistical 
or scientific purposes shall not be considered as incompatible provided that Member States 
provide appropriate safeguards.” (Article 6(1)(b)). Note: this amendment is consistent with 
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the Council Presidency’s proposed changes in the version dated 22 June 2012.

Pozměňovací návrh 3085
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 83 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) pokud jsou osobní údaje zpracovávány 
pro účely vytváření souhrnných zpráv o 
údajích, které jsou zcela složeny 
z anonymních či pseudonymních údajů 
nebo z jejich kombinace.

Or. en

Odůvodnění

Účelem těchto zpráv není identifikace jednotlivce. Při vytváření těchto zpráv jsou jednotlivé 
soubory údajů anonymním způsobem slučovány a nemají žádný dopad na soukromí. 
Příkladem souhrnných zpráv o údajích je webová analytika.

Pozměňovací návrh 3086
Alexander Alvaro

Návrh nařízení
Čl. 83 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
86 za účelem dalšího vymezení kritérií a 
požadavků, pokud jde o zpracovávání 
osobních údajů pro účely uvedené v 
odstavcích 1 a 2, jakož i veškerých 
potřebných omezení práv subjektu údajů 
na informace a zpřístupnění a upřesnění 
podmínek a záruk pro práva subjektu 
údajů za těchto okolností.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 3087
Axel Voss

Návrh nařízení
Čl. 83 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
86 za účelem dalšího vymezení kritérií a 
požadavků, pokud jde o zpracovávání 
osobních údajů pro účely uvedené v 
odstavcích 1 a 2, jakož i veškerých 
potřebných omezení práv subjektu údajů 
na informace a zpřístupnění a upřesnění 
podmínek a záruk pro práva subjektu 
údajů za těchto okolností.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 3088
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nařízení
Čl. 83 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
86 za účelem dalšího vymezení kritérií a 
požadavků, pokud jde o zpracovávání 
osobních údajů pro účely uvedené v 
odstavcích 1 a 2, jakož i veškerých 
potřebných omezení práv subjektu údajů 
na informace a zpřístupnění a upřesnění 
podmínek a záruk pro práva subjektu 
údajů za těchto okolností.

vypouští se

Or. es
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Pozměňovací návrh 3089
Sarah Ludford

Návrh nařízení
Čl. 83 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
86 za účelem dalšího vymezení kritérií a 
požadavků, pokud jde o zpracovávání 
osobních údajů pro účely uvedené v 
odstavcích 1 a 2, jakož i veškerých 
potřebných omezení práv subjektu údajů 
na informace a zpřístupnění a upřesnění 
podmínek a záruk pro práva subjektu 
údajů za těchto okolností.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 3090
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 83 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
86 za účelem dalšího vymezení kritérií a 
požadavků, pokud jde o zpracovávání 
osobních údajů pro účely uvedené v 
odstavcích 1 a 2, jakož i veškerých 
potřebných omezení práv subjektu údajů 
na informace a zpřístupnění a upřesnění 
podmínek a záruk pro práva subjektu 
údajů za těchto okolností.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 3091
Dimitrios Droutsas
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Návrh nařízení
Čl. 83 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
86 za účelem dalšího vymezení kritérií a 
požadavků, pokud jde o zpracovávání 
osobních údajů pro účely uvedené v 
odstavcích 1 a 2, jakož i veškerých 
potřebných omezení práv subjektu údajů 
na informace a zpřístupnění a upřesnění 
podmínek a záruk pro práva subjektu 
údajů za těchto okolností.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 3092
Louis Michel

Návrh nařízení
Čl. 83 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
86 za účelem dalšího vymezení kritérií a 
požadavků, pokud jde o zpracovávání 
osobních údajů pro účely uvedené v 
odstavcích 1 a 2, jakož i veškerých 
potřebných omezení práv subjektu údajů 
na informace a zpřístupnění a upřesnění 
podmínek a záruk pro práva subjektu 
údajů za těchto okolností.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 3093
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean
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Návrh nařízení
Čl. 83 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
86 za účelem dalšího vymezení kritérií a 
požadavků, pokud jde o zpracovávání 
osobních údajů pro účely uvedené v 
odstavcích 1 a 2, jakož i veškerých 
potřebných omezení práv subjektu údajů na 
informace a zpřístupnění a upřesnění 
podmínek a záruk pro práva subjektu údajů 
za těchto okolností.

3. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
86 za účelem dalšího vymezení kritérií a 
požadavků, s výjimkou požadavků 
technických, pokud jde o zpracovávání 
osobních údajů pro účely uvedené v 
odstavcích 1 a 2, jakož i veškerých 
potřebných omezení práv subjektu údajů na 
informace a zpřístupnění a upřesnění 
podmínek a záruk pro práva subjektu údajů 
za těchto okolností.

Or. en

Pozměňovací návrh 3094
Sarah Ludford, Charles Tannock

Návrh nařízení
Čl. 83. – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Správce nebo zpracovatel může osobní 
údaje předat do třetí země nebo 
mezinárodní organizaci pro účely 
historiografického, statistického nebo 
vědeckého výzkumu, pokud:
a) těchto účelů nelze při vynaložení 
přiměřených prostředků dosáhnout 
zpracováváním údajů, které neumožňují 
identifikaci subjektu údajů nebo které ji 
umožňovat přestaly;
b) příjemce nemá při využití přiměřených 
prostředků přístup k údajům, na jejichž 
základě by mohl přiřadit informace k 
identifikovanému či identifikovatelnému 
subjektu údajů; a
c) smluvní doložky mezi správcem či 
zpracovatelem a příjemcem údajů 
zakazují zpětnou identifikaci subjektu 
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údajů a omezují zpracování v souladu 
s podmínkami a zárukami stanovenými 
v tomto článku.

Or. en

Odůvodnění

Předávání pseudonymizovaných údajů pro účely výzkumu je legitimní.

Pozměňovací návrh 3095
Sarah Ludford

Návrh nařízení
Čl. 83 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Ustanoveními tohoto článku nejsou 
dotčeny výjimky nebo odchylky, které by 
měly členské státy stanovit podle článku 
80, aby uvedly v soulad právo na ochranu 
osobních údajů s předpisy upravujícími 
svobodu projevu, a to i v tom případě, kdy 
se tyto předpisy týkají svobody 
akademického bádání.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zdůrazňuje, že článek 83 doplňuje, nikoli omezuje článek 80.

Pozměňovací návrh 3096
Sarah Ludford

Návrh nařízení
Článek 83 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 83a
Zpracování údajů týkajících se rozsudků 

v trestních věcech za účelem prevence 
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finanční trestné činnosti
V mezích tohoto nařízení a v souladu 
s čl. 9 odst. 2 písm. j) je zpracování 
osobních údajů týkajících se rozsudků 
v trestních věcech či souvisejících 
bezpečnostních opatření povoleno, pokud 
jsou přijata odpovídající opatření 
k ochraně základních práv a svobod 
subjektu údajů a pokud zpracování:
a) slouží účelům prevence, vyšetřování či
odhalování finanční trestné činnosti; 
nebo
b) sleduje veřejný zájem, jako je ochrana 
před přeshraničními hrozbami finanční 
trestné činnosti, a v obou případech je 
nutně prováděno bez vyžádání souhlasu 
subjektu údajů, aby nedošlo k ohrožení 
účelů zpracování.

Or. en

Odůvodnění

Vyplývá ze znění pozměňovacího návrhu.

Pozměňovací návrh 3097
Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Článek 83 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 83a
Odchylky v souvislosti se zpracováváním 

údajů pro účely historiografického, 
statistického a vědeckého výzkumu

1. Jakmile je původní zpracování, pro 
jehož účely byly osobní údaje 
shromážděny, dokončeno, mohou být 
zpracovány archivními službami, jejichž 
hlavním nebo povinným úkolem je 
shromažďovat, uchovávat, využívat a šířit 
archiválie a poskytovat o nich informace 
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ve veřejném zájmu, zejména s cílem 
podložit důkazy práva jednotlivců nebo 
pro účely historiografického, statistického 
nebo vědeckého výzkumu.
Úkoly v oblasti komunikace a šíření 
informací se provádí v souladu s předpisy 
týkajícími se přístupu ke správním nebo 
archivním dokumentům a jejich 
zveřejňování a šíření, které stanoví 
členské státy.
2. Na tyto formy zpracování osobních 
údajů se nevztahují požadavky stanovené 
v čl. 5 písm. d), článcích 9, 23, 32, 33 a 38 
a v čl. 53 odst. 1 písm. f) a g) tohoto 
nařízení.
3. Členské státy vybízí k tomu, aby byly, 
zejména Evropskou skupinou pro 
archivnictví, vypracovány návrhy kodexů 
chování s cílem pomoci archivům 
uplatňovat předpisy v oblasti zpracovávání 
osobních údajů, především za účelem 
zaručení:
a) důvěrnosti údajů ve vztahu ke třetím 
stranám;
b) autentičnosti, neporušenosti a řádného 
uchování údajů;
c) přístupu k archiváliím v rámci předpisů 
pro přístup ke správním dokumentům 
nebo archivům členských států. 

Or. fr

Odůvodnění

Les spécificités des archives sont rappelées par la déclaration de l’UNESCO de 2011 : « Les 
archives consignent les décisions, les actions et les mémoires. Les archives constituent un 
patrimoine unique et irremplaçable transmis de génération en génération. Les documents 
sont gérés dès leur création pour en préserver la valeur et le sens. Sources d’informations 
fiables pour une gouvernance responsable et transparente, les archives jouent un rôle 
essentiel dans le développement des sociétés en contribuant à la constitution et à la 
sauvegarde de la mémoire individuelle et collective. L’accès le plus large aux archives doit 
être maintenu et encouragé pour l’accroissement des connaissances, le maintien et 
l’avancement de la démocratie et des droits de la personne, la qualité de vie des citoyens. 
».Dès lors, il convient d'articuler ce règlement, directement applicable en droit interne, avec 
les réglementations des Etats membres en matière d'archives. Il est en effet indispensable 
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pour préserver l'existence et le bon fonctionnement des archives de prévoir un régime 
spécifiquement adapté. Ainsi, par exemple, pour assumer leur rôle de garant de la mémoire 
collective et individuelle, et d'être en mesure de garantir la fiabilité et l’authenticité des 
données confiées, notamment les données à caractère personnel, les services d’archives 
doivent être exemptés de certaines dispositions.

Pozměňovací návrh 3098
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Seán Kelly, Renate Sommer, Véronique Mathieu 
Houillon, Lara Comi, Georgios Papanikolaou

Návrh nařízení
Čl. 84 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Je-li to nutné a přiměřené pro soulad 
práva na ochranu osobních údajů s 
povinností mlčenlivosti, členské státy 
mohou v mezích tohoto nařízení přijmout
zvláštní pravidla, kterými určí vyšetřovací 
pravomoci orgánů dozoru uvedené v čl. 53 
odst. 2 ve vztahu ke správcům nebo 
zpracovatelům, již podle vnitrostátního 
práva nebo pravidel stanovených 
příslušnými vnitrostátními orgány 
podléhají povinnosti zachovávat profesní 
tajemství nebo jiným rovnocenným 
povinnostem mlčenlivosti. Tato pravidla 
platí pouze ve vztahu k osobních údajům, 
které správce nebo zpracovatel obdržel 
nebo získal při činnosti podléhající 
povinnosti mlčenlivosti.

1. Je-li to nutné a přiměřené pro soulad 
práva na ochranu osobních údajů s 
povinností mlčenlivosti, přijímají členské 
státy v mezích tohoto nařízení zvláštní 
pravidla, kterými určí vyšetřovací
pravomoci orgánů dozoru uvedené v čl. 53 
odst. 2 ve vztahu ke správcům nebo 
zpracovatelům, již podle vnitrostátního 
práva nebo pravidel stanovených 
příslušnými vnitrostátními orgány 
podléhají povinnosti zachovávat profesní 
tajemství nebo jiným rovnocenným
povinnostem mlčenlivosti. Tato pravidla 
platí pouze ve vztahu k osobních údajům, 
které správce nebo zpracovatel obdržel 
nebo získal při činnosti podléhající 
povinnosti mlčenlivosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 3099
Alexandra Thein

Návrh nařízení
Čl. 84 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Je-li to nutné a přiměřené pro soulad 1. Členské státy mohou přijmout formou 
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práva na ochranu osobních údajů s 
povinností mlčenlivosti, členské státy 
mohou v mezích tohoto nařízení přijmout 
zvláštní pravidla, kterými určí vyšetřovací 
pravomoci orgánů dozoru uvedené v čl. 53 
odst. 2 ve vztahu ke správcům nebo 
zpracovatelům, již podle vnitrostátního
práva nebo pravidel stanovených 
příslušnými vnitrostátními orgány 
podléhají povinnosti zachovávat profesní 
tajemství nebo jiným rovnocenným 
povinnostem mlčenlivosti. Tato pravidla 
platí pouze ve vztahu k osobních údajům, 
které správce nebo zpracovatel obdržel 
nebo získal při činnosti podléhající 
povinnosti mlčenlivosti.

zákona:

a) odchylky nebo výjimky z ustanovení o 
obecných zásadách v kapitole II, o 
právech subjektu údajů v kapitole III, o 
správci a zpracovateli v kapitole IV a o 
předávání osobních údajů do třetích zemí 
a mezinárodním organizacím v kapitole V 
pro účely zpracování osobních údajů, 
které podléhají povinnosti zachovávat 
profesní tajemství nebo jiné rovnocenné 
povinnosti mlčenlivosti ze strany správce 
nebo zpracovatele,
b) v mezích tohoto nařízení zvláštní 
pravidla, kterými, je-li to nutné a 
přiměřené pro soulad práva na ochranu 
osobních údajů s povinností mlčenlivosti,
určí vyšetřovací pravomoci orgánů dozoru 
uvedené v čl. 53 odst. 2 ve vztahu ke 
správcům nebo zpracovatelům, již podle 
vnitrostátního práva nebo pravidel 
stanovených příslušnými vnitrostátními 
orgány podléhají povinnosti zachovávat 
profesní tajemství nebo jiným 
rovnocenným povinnostem mlčenlivosti.
Tato pravidla platí pouze ve vztahu k 
osobních údajům, které správce nebo 
zpracovatel obdržel nebo získal při činnosti 
podléhající povinnosti mlčenlivosti.

Or. en
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Odůvodnění

Před jakýmikoliv pravidly pro ochranu údajů musí mít přednost povinnosti zachovávat 
profesní tajemství (např. u notářů nebo daňových poradců). Toto se netýká pouze možnosti 
členských států přijmout odlišná ustanovení ohledně vyšetřovacích pravomocí orgánů dozoru 
pro případ těch, kdo podléhají povinnosti zachovávat profesní tajemství, jak již stanoví článek 
84, ale také svobody členských států měnit podstatná ustanovení na ochranu údajů, je-li to 
nutné.

Pozměňovací návrh 3100
Sophia in 't Veld

Návrh nařízení
Článek 85

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 85 vypouští se
Zavedená pravidla pro ochranu údajů 
uplatňovaná církvemi a náboženskými 
sdruženími
1. Jestliže církve a náboženská sdružení či 
spolky v některém členském státě v době 
vstupu tohoto nařízení v platnost uplatňují 
komplexní pravidla týkající se ochrany 
jednotlivců v souvislosti se zpracováváním 
osobních údajů, tato pravidla mohou 
nadále platit za předpokladu, že se uvedou 
do souladu s ustanoveními tohoto 
nařízení.
2. Církve a náboženská sdružení, jež 
uplatňují komplexní pravidla v souladu s 
odstavcem 1, zajistí zřízení nezávislého 
orgánu dozoru v souladu s kapitolou VI 
tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 3101
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Návrh nařízení
Článek 85
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Článek 85 vypouští se
Zavedená pravidla pro ochranu údajů 
uplatňovaná církvemi a náboženskými 
sdruženími
1. Jestliže církve a náboženská sdružení či 
spolky v některém členském státě v době 
vstupu tohoto nařízení v platnost uplatňují 
komplexní pravidla týkající se ochrany 
jednotlivců v souvislosti se zpracováváním 
osobních údajů, tato pravidla mohou 
nadále platit za předpokladu, že se uvedou 
do souladu s ustanoveními tohoto 
nařízení.
2. Církve a náboženská sdružení, jež 
uplatňují komplexní pravidla v souladu s 
odstavcem 1, zajistí zřízení nezávislého 
orgánu dozoru v souladu s kapitolou VI 
tohoto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Zvláštní zacházení s jakýmikoli církvemi a náboženskými spolky v daném kontextu není 
vhodné. Zájmy církví a jiných sdružení, co se týče citlivých údajů, jsou již obsaženy v článku 
9.

Pozměňovací návrh 3102
Bastiaan Belder

Návrh nařízení
Čl. 85 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zavedená pravidla pro ochranu údajů 
uplatňovaná církvemi a náboženskými 
sdruženími

Pravidla pro ochranu údajů uplatňovaná 
církvemi a náboženskými sdruženími

Or. nl
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Pozměňovací návrh 3103
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nařízení
Čl. 85 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jestliže církve a náboženská sdružení či 
spolky v některém členském státě v době 
vstupu tohoto nařízení v platnost uplatňují 
komplexní pravidla týkající se ochrany 
jednotlivců v souvislosti se zpracováváním 
osobních údajů, tato pravidla mohou 
nadále platit za předpokladu, že se uvedou 
do souladu s ustanoveními tohoto nařízení.

1. Jestliže církve a náboženská sdružení 
či spolky v některém členském státě v době 
vstupu tohoto nařízení v platnost uplatňují 
komplexní pravidla týkající se ochrany 
jednotlivců v souvislosti se zpracováváním 
osobních údajů, tato pravidla mohou 
nadále platit a mohou být v případě 
potřeby změněna za předpokladu, že se 
uvedou do souladu s ustanoveními tohoto 
nařízení.

Or. es

Pozměňovací návrh 3104
Bastiaan Belder

Návrh nařízení
Čl. 85 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jestliže církve a náboženská sdružení či
spolky v některém členském státě v době 
vstupu tohoto nařízení v platnost uplatňují 
komplexní pravidla týkající se ochrany 
jednotlivců v souvislosti se zpracováváním 
osobních údajů, tato pravidla mohou 
nadále platit za předpokladu, že se uvedou 
do souladu s ustanoveními tohoto 
nařízení.

1. Jestliže církve a náboženská sdružení či 
spolky v některém členském státě uplatňují 
přiměřená pravidla týkající se ochrany 
jednotlivců v souvislosti se zpracováváním 
osobních údajů, tato pravidla mohou být 
uplatněna za předpokladu, že zaručují 
přiměřenou úroveň ochrany údajů.

Or. nl

Odůvodnění

Tímto nařízením nesmí být z důvodu zásady subsidiarity dotčena přiměřená ustanovení 
v členských státech týkající se zpracovávání údajů církvemi a náboženskými sdruženími. To 
umožní zaručit uspokojivou úroveň ochrany údajů a zároveň zabránit uvalení nepřiměřené 
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zátěže na církve a náboženská sdružení, neboť budou především zpracovávat údaje týkající se 
svých vlastních členů.

Pozměňovací návrh 3105
Bastiaan Belder

Návrh nařízení
Čl. 85 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Církve a náboženská sdružení, jež 
uplatňují komplexní pravidla v souladu s 
odstavcem 1, zajistí zřízení nezávislého 
orgánu dozoru v souladu s kapitolou VI 
tohoto nařízení.

vypouští se

Or. nl

Odůvodnění

Nejsou to církve a náboženská sdružení, kdo může a měl by zřizovat nezávislé orgány dozoru. 
Kapitola VI naznačuje, že za zřízení a fungování jednoho či více orgánů dozoru jsou 
odpovědné členské státy.

Pozměňovací návrh 3106
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nařízení
Čl. 85 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Církve a náboženská sdružení, jež 
uplatňují komplexní pravidla v souladu s 
odstavcem 1, zajistí zřízení nezávislého 
orgánu dozoru v souladu s kapitolou VI 
tohoto nařízení.

2. Církve a náboženská sdružení, 
jež uplatňují komplexní pravidla v souladu 
s odstavcem 1, zajistí zřízení nezávislého 
orgánu dozoru v souladu s kapitolou VI 
tohoto nařízení nebo případně získají 
osvědčení potřebné pro postupy 
požadované v souladu s ustanoveními 
článku 39.

Or. es

Pozměňovací návrh 3107
Dimitrios Droutsas
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Návrh nařízení
Článek 85 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 85a
Obecná ustanovení o základních právech

Ustanovení tohoto nařízení zaručují 
důsledné uplatňování Listiny základních 
práv Evropské unie a základních právních 
zásad, jak jsou zakotveny v článku 6 
Smlouvy o Evropské unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 3108
Alexander Alvaro

Návrh nařízení
Kapitola 10 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 AKTY V PŘENESENÉ PRAVOMOCI 
A PROVÁDĚCÍ AKTY

AKTY V PŘENESENÉ PRAVOMOCI

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 3109
Nils Torvalds

Návrh nařízení
Článek 86
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci svěřená Komisi podléhá 
podmínkám stanoveným v tomto článku. 

vypouští se

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 6 odst. 5, čl. 8 
odst. 3, čl. 9 odst. 3, čl. 12 odst. 5, čl. 14 
odst. 7, čl. 15 odst. 3, čl. 17 odst. 9, čl. 20 
odst. 6, čl. 22 odst. 4, čl. 23 odst. 3, čl. 26 
odst. 5, čl. 28 odst. 5, čl. 30 odst. 3, čl. 31 
odst. 5, čl. 32 odst. 5, čl. 33 odst. 6, čl. 34 
odst. 8, čl. 35 odst. 11, čl. 37 odst. 2, čl. 39 
odst. 2, čl. 43 odst. 3, čl. 44 odst. 7, čl. 79 
odst. 6, čl. 81 odst. 3, čl. 82 odst. 3 a čl. 83 
odst. 3 je svěřena Komisi na dobu 
neurčitou počínaje datem vstupu tohoto 
nařízení v platnost.
3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomocí uvedené v čl. 6 odst. 
5, čl. 8 odst. 3, čl. 9 odst. 3, čl. 12 odst. 5, 
čl. 14 odst. 7, čl. 15 odst. 3, čl. 17 odst. 9, 
čl. 20 odst. 6, čl. 22 odst. 4, čl. 23 odst. 3, 
čl. 26 odst. 5, čl. 28 odst. 5, čl. 30 odst. 3, 
čl. 31 odst. 5, čl. 32 odst. 5, čl. 33 odst. 6, 
čl. 34 odst. 8, čl. 35 odst. 11, čl. 37 odst. 2, 
čl. 39 odst. 2, čl. 43 odst. 3, čl. 44 odst. 7, 
čl. 79 odst. 6, čl. 81 odst. 3, čl. 82 odst. 3 a 
čl. 83 odst. 3 kdykoli zrušit. Rozhodnutím 
o zrušení se ukončuje přenesení 
pravomocí v něm blíže určených. 
Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 
po vyhlášení v Úředním věstníku 
Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, 
který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.
4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně oznámí současně 
Evropskému parlamentu a Radě.
5. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle článku čl. 6 odst. 5, čl. 8 odst. 3, čl. 
9 odst. 3, čl. 12 odst. 5, čl. 14 odst. 7, čl. 15 
odst. 3, čl. 17 odst. 9, čl. 20 odst. 6, čl. 22 
odst. 4, čl. 23 odst. 3, čl. 26 odst. 5, čl. 28 



AM\929832CS.doc 91/108 PE506.173v05-00

CS

odst. 5, čl. 30 odst. 3, čl. 31 odst. 5, čl. 32 
odst. 5, čl. 33 odst. 6, čl. 34 odst. 8, čl. 35 
odst. 11, čl. 37 odst. 2, čl. 39 odst. 2, čl. 43 
odst. 3, čl. 44 odst. 7, čl. 79 odst. 6, čl. 81 
odst. 3, čl. 82 odst. 3 a čl. 83 odst. 3 
vstoupí v platnost, pouze pokud proti 
němu Evropský parlament nebo Rada 
nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců 
ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, 
nebo pokud Evropský parlament i Rada 
před uplynutím této lhůty informují 
Komisi o tom, že námitky nevysloví. 
Z podnětu Evropského parlamentu nebo 
Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Or. en

Pozměňovací návrh 3110
Stanimir Ilchev

Návrh nařízení
Čl. 86 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Pozměňovací návrh 3111
Marie-Christine Vergiat
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Návrh nařízení
Čl. 86 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh souvisí s pozměňovacími návrhy k čl. 81 odst. 3 a čl. 82 odst. 3.

Pozměňovací návrh 3112
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Čl. 86 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v [článcích XXX] je 
svěřena Komisi na dobu neurčitou počínaje 
datem vstupu tohoto nařízení v platnost.



AM\929832CS.doc 93/108 PE506.173v05-00

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 3113
Stanimir Ilchev

Návrh nařízení
Čl. 86 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Pozměňovací návrh 3114
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Čl. 86 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomocí uvedené v čl. 6 odst. 
5, čl. 8 odst. 3, čl. 9 odst. 3, čl. 12 odst. 5, 
čl. 14 odst. 7, čl. 15 odst. 3, čl. 17 odst. 9, 
čl. 20 odst. 6, čl. 22 odst. 4, čl. 23 odst. 3, 

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

účinku prvním dnem po vyhlášení v 
Úředním věstníku Evropské unie, nebo k 
pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. 
Nedotýká se platnosti již platných aktů v 
přenesené pravomoci.

Or. en

Pozměňovací návrh 3115
Alexander Alvaro

Návrh nařízení
Čl. 86 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
článku čl. 6 odst. 5, čl. 8 odst. 3, čl. 9 odst. 
3, čl. 12 odst. 5, čl. 14 odst. 7, čl. 15 odst. 
3, čl. 17 odst. 9, čl. 20 odst. 6, čl. 22 odst. 
4, čl. 23 odst. 3, čl. 26 odst. 5, čl. 28 odst. 
5, čl. 30 odst. 3, čl. 31 odst. 5, čl. 32 odst. 
5, čl. 33 odst. 6, čl. 34 odst. 8, čl. 35 odst. 
11, čl. 37 odst. 2, čl. 39 odst. 2, čl. 43 odst. 
3, čl. 44 odst. 7, čl. 79 odst. 6, čl. 81 odst. 
3, čl. 82 odst. 3 a čl. 83 odst. 3 vstoupí v 
platnost, pouze pokud proti němu 
Evropský parlament nebo Rada nevysloví 
námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy 
jim byl tento akt oznámen, nebo pokud 
Evropský parlament i Rada před uplynutím 
této lhůty informují Komisi o tom, že 
námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
[článků XXX] vstoupí v platnost, pouze 
pokud proti němu Evropský parlament 
nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě 
dvanácti měsíců ode dne, kdy jim byl tento 
akt oznámen, nebo pokud Evropský 
parlament i Rada před uplynutím této lhůty 
informují Komisi o tom, že námitky 
nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o šest měsíců.

Or. en
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Odůvodnění

Pozměňovací návrh, který zaručuje, aby Rada a Evropský parlament měly dostatečný čas akt 
v přenesené pravomoci schválit. Pokud chtějí Evropský parlament a Rada akt v přenesené 
pravomoci schválit dřív, mohou tak učinit informováním Komise, že proti danému aktu 
nevznesou námitku.

Pozměňovací návrh 3116
Stanimir Ilchev

Návrh nařízení
Čl. 86 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
článku čl. 6 odst. 5, čl. 8 odst. 3, čl. 9 odst. 
3, čl. 12 odst. 5, čl. 14 odst. 7, čl. 15 odst. 
3, čl. 17 odst. 9, čl. 20 odst. 6, čl. 22 odst. 
4, čl. 23 odst. 3, čl. 26 odst. 5, čl. 28 odst. 
5, čl. 30 odst. 3, čl. 31 odst. 5, čl. 32 odst. 
5, čl. 33 odst. 6, čl. 34 odst. 8, čl. 35 odst. 
11, čl. 37 odst. 2, čl. 39 odst. 2, čl. 43 odst. 
3, čl. 44 odst. 7, čl. 79 odst. 6, čl. 81 odst. 
3, čl. 82 odst. 3 a čl. 83 odst. 3 vstoupí v 
platnost, pouze pokud proti němu 
Evropský parlament nebo Rada nevysloví 
námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy 
jim byl tento akt oznámen, nebo pokud 
Evropský parlament i Rada před uplynutím 
této lhůty informují Komisi o tom, že 
námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
čl. 6 odst. 5, čl. 8 odst. 3, čl. 9 odst. 3, čl. 
12 odst. 5, čl. 14 odst. 9, čl. 15 odst. 3, čl. 
17 odst. 9, čl. 20 odst. 6, čl. 22 odst. 4, čl. 
23 odst. 3, čl. 26 odst. 5, čl. 30 odst. 3, čl. 
31 odst. 5, čl. 32 odst. 5, čl. 33 odst. 6, čl. 
34 odst. 8, čl. 35 odst. 11, čl. 37 odst. 2, čl. 
39 odst. 2, čl. 43 odst. 3, čl. 44 odst. 7, čl. 
79 odst. 6, čl. 81 odst. 3, čl. 82 odst. 3 a čl. 
83 odst. 3 vstoupí v platnost, pouze pokud 
proti němu Evropský parlament nebo Rada 
nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců 
ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, 
nebo pokud Evropský parlament i Rada 
před uplynutím této lhůty informují Komisi 
o tom, že námitky nevysloví Z podnětu 
Evropského parlamentu nebo Rady se tato 
lhůta prodlouží o dva měsíce.

Or. de

Pozměňovací návrh 3117
Stanimir Ilchev

Návrh nařízení
Čl. 86 – odst. 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
článku čl. 6 odst. 5, čl. 8 odst. 3, čl. 9 odst. 
3, čl. 12 odst. 5, čl. 14 odst. 7, čl. 15 odst. 
3, čl. 17 odst. 9, čl. 20 odst. 6, čl. 22 odst. 
4, čl. 23 odst. 3, čl. 26 odst. 5, čl. 28 odst. 
5, čl. 30 odst. 3, čl. 31 odst. 5, čl. 32 odst. 
5, čl. 33 odst. 6, čl. 34 odst. 8, čl. 35 odst. 
11, čl. 37 odst. 2, čl. 39 odst. 2, čl. 43 odst. 
3, čl. 44 odst. 7, čl. 79 odst. 6, čl. 81 odst. 
3, čl. 82 odst. 3 a čl. 83 odst. 3 vstoupí v 
platnost, pouze pokud proti němu 
Evropský parlament nebo Rada nevysloví 
námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy 
jim byl tento akt oznámen, nebo pokud 
Evropský parlament i Rada před uplynutím 
této lhůty informují Komisi o tom, že 
námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
čl. 6 odst. 5, čl. 8 odst. 3, čl. 9 odst. 3, čl. 
12 odst. 5, čl. 14 odst. 9, čl. 15 odst. 3, čl. 
17 odst. 9, čl. 20 odst. 6, čl. 22 odst. 4, čl. 
23 odst. 3, čl. 26 odst. 5, čl. 30 odst. 3, čl. 
31 odst. 5, čl. 32 odst. 5, čl. 33 odst. 6, čl. 
34 odst. 8, čl. 35 odst. 11, čl. 37 odst. 2, čl. 
39 odst. 2, čl. 43 odst. 3, čl. 44 odst. 7, čl. 
79 odst. 6, čl. 81 odst. 3, čl. 82 odst. 3 a čl. 
83 odst. 3 vstoupí v platnost, pouze pokud 
proti němu Evropský parlament nebo Rada 
nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců 
ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, 
nebo pokud Evropský parlament i Rada 
před uplynutím této lhůty informují Komisi 
o tom, že námitky nevysloví Z podnětu 
Evropského parlamentu nebo Rady se tato 
lhůta prodlouží o dva měsíce.

Or. de

Pozměňovací návrh 3118
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Čl. 86 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
článku čl. 6 odst. 5, čl. 8 odst. 3, čl. 9 odst. 
3, čl. 12 odst. 5, čl. 14 odst. 7, čl. 15 odst. 
3, čl. 17 odst. 9, čl. 20 odst. 6, čl. 22 odst. 
4, čl. 23 odst. 3, čl. 26 odst. 5, čl. 28 odst. 
5, čl. 30 odst. 3, čl. 31 odst. 5, čl. 32 odst. 
5, čl. 33 odst. 6, čl. 34 odst. 8, čl. 35 odst. 
11, čl. 37 odst. 2, čl. 39 odst. 2, čl. 43 odst. 
3, čl. 44 odst. 7, čl. 79 odst. 6, čl. 81 odst. 
3, čl. 82 odst. 3 a čl. 83 odst. 3 vstoupí v 
platnost, pouze pokud proti němu 
Evropský parlament nebo Rada nevysloví 
námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy 

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
[článků XXX] vstoupí v platnost, pouze 
pokud proti němu Evropský parlament 
nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě čtyř
měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt 
oznámen, nebo pokud Evropský parlament 
i Rada před uplynutím této lhůty informují 
Komisi o tom, že námitky nevysloví. 
Z podnětu Evropského parlamentu nebo 
Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
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jim byl tento akt oznámen, nebo pokud 
Evropský parlament i Rada před uplynutím 
této lhůty informují Komisi o tom, že 
námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.

Or. en

Pozměňovací návrh 3119
Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Čl. 86 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
článku čl. 6 odst. 5, čl. 8 odst. 3, čl. 9 odst. 
3, čl. 12 odst. 5, čl. 14 odst. 7, čl. 15 odst. 
3, čl. 17 odst. 9, čl. 20 odst. 6, čl. 22 odst. 
4, čl. 23 odst. 3, čl. 26 odst. 5, čl. 28 odst. 
5, čl. 30 odst. 3, čl. 31 odst. 5, čl. 32 odst. 
5, čl. 33 odst. 6, čl. 34 odst. 8, čl. 35 odst. 
11, čl. 37 odst. 2, čl. 39 odst. 2, čl. 43 odst. 
3, čl. 44 odst. 7, čl. 79 odst. 6, čl. 81 odst. 
3, čl. 82 odst. 3 a čl. 83 odst. 3 vstoupí v 
platnost, pouze pokud proti němu 
Evropský parlament nebo Rada nevysloví 
námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy 
jim byl tento akt oznámen, nebo pokud 
Evropský parlament i Rada před uplynutím 
této lhůty informují Komisi o tom, že 
námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
čl. 6 odst. 5, čl. 8 odst. 3, čl. 9 odst. 3, čl. 
12 odst. 5, čl. 14 odst. 7, čl. 15 odst. 3, čl. 
17 odst. 9, čl. 20 odst. 6, čl. 22 odst. 4, čl. 
23 odst. 3, čl. 26 odst. 5, čl. 28 odst. 5, čl. 
30 odst. 3, čl. 31 odst. 5, čl. 32 odst. 5, čl. 
33 odst. 6, čl. 34 odst. 8, čl. 35 odst. 11, čl. 
37 odst. 2, čl. 39 odst. 2, čl. 43 odst. 3, čl. 
44 odst. 7, čl. 79 odst. 6 a čl. 83 odst. 3 
vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu 
Evropský parlament nebo Rada nevysloví 
námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy 
jim byl tento akt oznámen, nebo pokud 
Evropský parlament i Rada před uplynutím 
této lhůty informují Komisi o tom, že 
námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.

Or. fr

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh souvisí s pozměňovacími návrhy k čl. 81 odst. 3 a čl. 82 odst. 3.

Pozměňovací návrh 3120
Rui Tavares
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Návrh nařízení
Čl. 86. – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Komise přijme akt v přenesené 
pravomoci podle čl. 11 odst. 2a nejpozději 
do jednoho roku od vstupu tohoto 
nařízení v platnost. Komise může tuto 
lhůtu prodloužit o 6 měsíců.

Or. en

Pozměňovací návrh 3121
Alexander Alvaro

Návrh nařízení
Článek 87

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 87 vypouští se
Postup projednávání ve výboru
1. Komisi je nápomocen výbor. Tento 
výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) 
č. 182/2011.
2. Odkazuje-li se na tento odstavec, 
použije se článek 5 nařízení (EU) 
č. 182/2011.
3. Odkazuje-li se na tento odstavec, 
použije se článek 8 nařízení (EU) č. 
182/2011 ve spojení s článkem 5 
uvedeného nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Horizontální pozměňovací návrh nahrazující všechny prováděcí akty akty v přenesené 
pravomoci, aby bylo zaručeno plné zapojení Evropského parlamentu do rozhodovacího 
procesu. 
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Pozměňovací návrh 3122
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Čl. 87 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Odkazuje-li se na tento odstavec, 
použije se článek 8 nařízení (EU) č. 
182/2011 ve spojení s článkem 5 
uvedeného nařízení.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 3123
Monika Hohlmeier

Návrh nařízení
Čl. 88. – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Zrušením směrnice 95/46/ES není 
dotčeno zpracovávání údajů, které je v 
době vstupu tohoto nařízení v platnost 
prováděno v souladu s požadavky 
směrnice 95/46/ES.

Or. de

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh umožní pokračování stávajících postupů zpracování údajů.

Pozměňovací návrh 3124
Monika Hohlmeier

Návrh nařízení
Čl. 89 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení neukládá žádné další 1. Tímto nařízením nejsou dotčeny právní 
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povinnosti fyzickým nebo právnických 
osobám, pokud jde o zpracovávání 
osobních údajů ve spojení s poskytováním 
veřejně dostupných služeb elektronických 
komunikací ve veřejných komunikačních 
sítích v Unii, co se týče záležitostí, u nichž 
se na ně vztahují konkrétní povinnosti s 
týmž cílem stanovené ve směrnici 
2002/58/ES.

ustanovení členských států, které tyto 
státy přijaly za účelem provedení směrnice 
2002/85/ES, pokud jde o zpracovávání 
osobních údajů ve spojení s poskytováním 
veřejně dostupných služeb elektronických 
komunikací ve veřejných komunikačních 
sítích v Unii.

Or. de

Pozměňovací návrh 3125
Bernd Lange

Návrh nařízení
Čl. 89 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení neukládá žádné další 
povinnosti fyzickým nebo právnických 
osobám, pokud jde o zpracovávání 
osobních údajů ve spojení s poskytováním 
veřejně dostupných služeb elektronických 
komunikací ve veřejných komunikačních 
sítích v Unii, co se týče záležitostí, u nichž
se na ně vztahují konkrétní povinnosti s 
týmž cílem stanovené ve směrnici
2002/58/ES.

1. Toto nařízení se nepoužije na záležitosti 
týkající se zpracovávání údajů, které 
upravuje směrnice 2002/58/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 3126
Alexander Alvaro

Návrh nařízení
Čl. 89 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Ustanovení čl. 1 odst. 2 směrnice 
2002/58/ES se ruší.

2. Ustanovení čl. 1 odst. 2 a článků 4 a 15
směrnice 2002/58/ES se ruší.
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Odůvodnění

Toto nařízení pokrývá v nutných případech nezbytný právní základ. Je rozumné zabránit 
případnému zdvojení právních předpisů zrušením dotčených odstavců.

Pozměňovací návrh 3127
Axel Voss

Návrh nařízení
Čl. 89 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Ustanovení čl. 1 odst. 2 směrnice 
2002/58/ES se ruší.

2. Ustanovení čl. 1 odst. 2, čl. 2 písm. b) a 
c), čl. 4 odst. 3, 4 a 5 a článků 6 a 9 
směrnice 2002/58/ES se ruší.

Or. en

Odůvodnění

Pracovní skupina zřízená podle článku 29 ve svém nedávném stanovisku ke geolokačním 
službám v inteligentních mobilních zařízeních uznala, že příslušným a primárním právním 
základem pro regulaci lokalizačních údajů by měla být směrnice 95/46/ES. Jelikož obecné 
nařízení o ochraně údajů nyní zahrnuje „lokalizační údaje“ definované v čl. 4 odst. 1, zajistí 
zrušení čl. 2 písm. c) a článku 9 směrnice 2002/58/ES právní jistotu.

Pozměňovací návrh 3128
Monika Hohlmeier

Návrh nařízení
Čl. 89 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Ustanovení čl. 1 odst. 2 směrnice 
2002/58/ES se ruší.

2. Komise přijme k datu uvedenému v čl. 
91 odst. 2 a bez zbytečného odkladu návrh 
na přezkum právního rámce pro 
zpracovávání osobních údajů a na 
ochranu soukromí při elektronické 
komunikaci s cílem uvést právní předpisy 
do souladu s tímto nařízením a zajistit 
stálá a jednotná právní ustanovení týkající 
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se základního práva na ochranu osobních 
údajů v Evropské unii.

Or. de

Odůvodnění

Přechodné ustanovení.

Pozměňovací návrh 3129
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 89 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Ustanovení čl. 1 odst. 2 směrnice 
2002/58/ES se ruší.

2. Ustanovení čl. 1 odst. 2, čl. 2 písm. b) a 
c), čl. 4 odst. 3, 4 a 5 a článků 6 a 9 
směrnice 2002/58/ES se ruší.

Or. en

Pozměňovací návrh 3130
Dimitrios Droutsas

Návrh nařízení
Článek 89 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 89a
Zpracování údajů prováděné orgány, 

institucemi a jinými subjekty EU
Komise předloží nejpozději do data 
uvedeného v čl. 91 odst. 2 a bez 
zbytečného odkladu návrh na přezkum 
právního rámce pro zpracování osobních 
údajů prováděné orgány, institucemi 
a jinými subjekty Unie, aby bylo v souladu 
s tímto nařízením, s cílem zajistit stálou 
a jednotnou právní úpravu týkající se 
základního práva na ochranu osobních 
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údajů v Evropské unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 3131
Monika Hohlmeier

Návrh nařízení
Čl. 91 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Použije se od [dva roky od data uvedeného 
v odstavci 1].

Použije se od [dva roky od data uvedeného 
v odstavci 1]. Aniž jsou dotčeny požadavky 
vyplývající z kapitol I až IV, může 
zpracovávání údajů, které bylo až do této 
doby prováděno v souladu s požadavky 
směrnice 95/46/ES, pokračovat po dobu v 
maximální délce [pět let po datu 
uvedeném v odstavci 1].

Or. de

Odůvodnění

Text vložený tímto pozměňovacím návrhem umožňuje, aby postupy zpracování údajů zůstaly 
platné po další tři roky po vstupu tohoto nařízení v platnost, pokud byly stanoveny v souladu s 
požadavky dříve platných evropských právních předpisů, a to s cílem ochránit oprávněná 
očekávání, jak vyžaduje právní stát.

Pozměňovací návrh 3132
Louis Michel, Philippe De Backer

Návrh nařízení
Čl. 91 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Použije se od [dva roky od data uvedeného 
v odstavci 1].

Použije se od [dva roky od data uvedeného 
v odstavci 1], aniž je dotčeno používání 
osobních údajů, které byly před tímto 
datem zákonně zpracovány.

Or. en
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Pozměňovací návrh 3133
Louis Michel, Philippe De Backer

Návrh nařízení
Příloha 1 (nová)

Znění navržené Komisí

-

Pozměňovací návrh
Viz níže uvedená příloha 1
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Žádné osobní údaje se 
nezpracovávají pro jiné účely, než 
jsou ty, pro které byly shromážděny.

Příloha X – Prezentace podrobností uvedených v článku 13a (novém)
1. S ohledem na proporce uvedené v bodě 6 se uvádí tyto podrobnosti:

SPLNĚNOIKONA NEZBYTNÉ INFORMACE

Neshromažďují se žádné osobní 
údaje přesahující minimální 

množství nezbytné pro každý 
konkrétní účel zpracování.

Neuchovávají se žádné osobní údaje 
přesahující minimální množství 

nezbytné pro každý konkrétní účel 
zpracování.

Žádné osobní údaje nejsou šířeny
neveřejným třetím stranám k jiným 
účelům, než jsou účely, k nimž byly 

shromážděny.

Žádné osobní údaje nejsou 
prodávány.

Žádné osobní údaje nejsou 
uchovávány v nešifrované podobě.
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2) Následující slova uvedená v řádcích ve druhém sloupci tabulky v bodě 1 nazvaném 
„NEZBYTNÉ INFORMACE“ jsou formátována tučně:

a) slovo „neshromažďují“ v prvním řádku druhého sloupce;
b) slovo „neuchovávají“ ve druhém řádku druhého sloupce;
c) slovo „nezpracovávají“ ve třetím řádku druhého sloupce;
d) slovo „šířeny“ ve čtvrtém řádku druhého sloupce;
e) slovo „prodávány“ v pátém řádku druhého sloupce;
f) slovo „nešifrované“ v šestém řádku druhého sloupce.

3) S ohledem na proporce uvedené v bodě 6 se řádky ve třetím sloupci tabulky v bodě 1 
nazvaném „SPLNĚNO“ vyplní jedním ze dvou níže uvedených grafických symbolů v souladu 
s podmínkami uvedenými v bodě 4:

a)

b)

4) 

a) Pokud nejsou shromážděny osobní údaje přesahující minimální množství nezbytné pro 
každý konkrétní účel zpracování, obsahuje první řádek třetího sloupce tabulky v bodě 1 
grafický symbol uvedený v bodě 3a.

b) Pokud jsou shromážděny osobní údaje přesahující minimální množství nezbytné pro každý 
konkrétní účel zpracování, obsahuje první řádek třetího sloupce tabulky v bodě 1 grafický 
symbol uvedený v bodě 3b.

c) Pokud nejsou uchovávány osobní údaje přesahující minimální množství nezbytné pro 
každý konkrétní účel zpracování, obsahuje druhý řádek třetího sloupce tabulky v bodě 1 
grafický symbol uvedený v bodě 3a.
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d) Pokud jsou uchovávány osobní údaje přesahující minimální množství nezbytné pro každý 
konkrétní účel zpracování, obsahuje druhý řádek třetího sloupce tabulky v bodě 1 grafický 
symbol uvedený v bodě 3b.

e) Pokud se žádné osobní údaje nezpracovávají pro jiné účely, než jsou ty, pro které byly 
shromážděny, obsahuje třetí řádek třetího sloupce tabulky v bodě 1 grafický symbol uvedený 
v bodě 3a.

f) Pokud se osobní údaje zpracovávají pro jiné účely, než jsou ty, pro které byly shromážděny, 
obsahuje třetí řádek třetího sloupce tabulky v bodě 1 grafický symbol uvedený v bodě 3b.

g) Pokud nejsou žádné osobní údaje šířeny neveřejným třetím stranám k jiným účelům, než 
jsou účely, k nimž byly shromážděny, obsahuje čtvrtý řádek třetího sloupce tabulky v bodě 1 
grafický symbol uvedený v bodě 3a.

h) Pokud jsou osobní údaje šířeny neveřejným třetím stranám k jiným účelům, než jsou účely, 
k nimž byly shromážděny, obsahuje čtvrtý řádek třetího sloupce tabulky v bodě 1 grafický 
symbol uvedený v bodě 3b.

i) Pokud nejsou žádné osobní údaje prodávány, obsahuje pátý řádek třetího sloupce tabulky 
v bodě 1 grafický symbol uvedený v bodě 3a.

j) Pokud jsou osobní údaje prodávány, obsahuje pátý řádek třetího sloupce tabulky v bodě 1 
grafický symbol uvedený v bodě 3b.

k) Pokud nejsou žádné osobní údaje uchovávány v nešifrované podobě, obsahuje šestý řádek 
třetího sloupce tabulky v bodě 1 grafický symbol uvedený v bodě 3a.

l) Pokud jsou osobní údaje uchovávány v nešifrované podobě, obsahuje šestý řádek třetího 
sloupce tabulky v bodě 1 grafický symbol uvedený v bodě 3b.

5) Referenční barvy grafických symbolů uvedených v bodě 1 v barevné řadě Pantone jsou 
černá Pantone č. 7547 a červená Pantone č. 485. Referenční barva grafického symbolu 
uvedeného v bodě 3a v barevné řadě Pantone je zelená Pantone č. 370. Referenční barva 
grafického symbolu uvedeného v bodě 3b v barevné řadě Pantone je červená Pantone č. 485.

6) Proporce dané mřížkou na níže uvedeném obrázku musí být respektovány, i když je tabulka 
zmenšena nebo zvětšena:
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