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Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

Pozměňovacích návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 
označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 
kurzivou v pravém sloupci.

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 
příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 
týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 
mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 
existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká. 

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 
označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 
text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 
Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 
příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o dočasné odchylce od některých 
ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES, pokud jde o používání 
technologií poskytovateli interpersonálních komunikačních služeb nezávislých na číslech 
ke zpracování osobních a jiných údajů pro účely boje proti pohlavnímu zneužívání dětí 
na internetu
(COM(2020)0568 – C9-0288/2020 – 2020/0259(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2020)0568),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a články 16 odst. 2 a 114 odst. 1 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C9-
0288/2020),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 
29. října 20201,

– s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

– s ohledem na stanovisko Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví,

– s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A9-
0258/2020),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným 
textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i 
vnitrostátním parlamentům.

1 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
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Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

o dočasné odchylce od některých 
ustanovení směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2002/58/ES, pokud jde 
o používání technologií poskytovateli 
interpersonálních komunikačních služeb 
nezávislých na číslech ke zpracování 
osobních a jiných údajů pro účely boje 
proti pohlavnímu zneužívání dětí na 
internetu

o dočasném omezení některých práv a 
povinností vyplývajících ze směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2002/58/ES, pokud jde o používání 
technologií poskytovateli interpersonálních 
komunikačních služeb nezávislých na 
číslech ke zpracování osobních a jiných 
údajů pro účely boje proti pohlavnímu 
zneužívání dětí na internetu

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Směrnice 2002/58/ES se použije na 
zpracování osobních údajů ve spojení s 
poskytováním veřejně dostupných služeb 
elektronických komunikací. Definice 
služby elektronických komunikací se 
momentálně nachází v čl. 2 písm. c) 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2002/21/ES4. Směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2018/19725 se 
zrušuje směrnice 2002/21/ES s účinkem 
od 21. prosince 2020. Od uvedeného dne 
bude definice služeb elektronických 
komunikací nahrazena novou definicí v 
čl. 2 odst. 4 směrnice (EU) 2018/1972, 
která zahrnuje interpersonální 
komunikační služby nezávislé na číslech ve 
smyslu čl. 2 odst. 7 uvedené směrnice. 
Tyto služby, mezi něž patří například 
internetová telefonie, výměna zpráv a 
webové e-mailové služby, tudíž budou od 
21. prosince 2020 spadat do oblasti 
působnosti směrnice 2002/58/ES.

(2) Směrnice 2002/58/ES se použije na 
zpracování osobních údajů ve spojení s 
poskytováním veřejně dostupných služeb 
elektronických komunikací. Až do 21. 
prosince 2020 se používala definice služby 
elektronických komunikací stanovená v čl. 
2 písm. c) směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2002/21/ES4. K tomuto 
datu byla směrnice 2002/21/ES zrušena 
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/19725. Definice služeb 
elektronických komunikací v čl. 2 odst. 4 
směrnice (EU) 2018/1972 zahrnuje 
interpersonální komunikační služby 
nezávislé na číslech ve smyslu čl. 2 odst. 7 
uvedené směrnice. Tyto služby, mezi něž 
patří například internetová telefonie, 
výměna zpráv a webové e-mailové služby, 
tudíž od 21. prosince 2020 spadají do 
oblasti působnosti směrnice 2002/58/ES.
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Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) V souladu s čl. 6 odst. 1 Smlouvy o 
Evropské unii Unie uznává práva, svobody 
a zásady stanovené v Listině základních 
práv Evropské unie. Článek 7 Listiny 
základních práv Evropské unie (dále jen 
„Listina“) chrání základní právo každého 
člověka na respektování jeho soukromého 
a rodinného života, obydlí a komunikací, 
včetně důvěrnosti komunikací. Článek 8 
Listiny obsahuje právo na ochranu 
osobních údajů. Čl. 24 odst. 2 Listiny 
stanoví, že při všech činnostech týkajících 
se dětí, ať už uskutečňovaných veřejnými 
orgány, nebo soukromými institucemi, 
musí být prvořadým hlediskem 
nejvlastnější zájem dítěte.

(3) V souladu s čl. 6 odst. 1 Smlouvy o 
Evropské unii Unie uznává práva, svobody 
a zásady stanovené v Listině základních 
práv Evropské unie. Článek 7 Listiny 
základních práv Evropské unie (dále jen 
„Listina“) chrání základní právo každého 
člověka na respektování jeho soukromého 
a rodinného života, obydlí a komunikací, 
včetně důvěrnosti komunikací. Článek 8 
Listiny obsahuje právo na ochranu 
osobních údajů. Čl. 3 odst. 1 Úmluvy 
Organizace spojených národů o právech 
dítěte (dále jen „UNCRC“) z roku 1989 a 
čl. 24 odst. 2 Listiny stanoví, že při všech 
činnostech týkajících se dětí, ať už 
uskutečňovaných veřejnými orgány, nebo 
soukromými institucemi, musí být 
prvořadým hlediskem nejvlastnější zájem 
dítěte. Ustanovení čl. 3 odst. 3 UNCRC a 
čl. 24 odst. 1 Listiny dále stanoví právo 
dětí na ochranu a péči, které jsou 
nezbytné pro jejich dobré životní 
podmínky.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Pohlavní zneužívání a pohlavní 
vykořisťování dětí představují závažné 
porušování lidských práv, zejména práv 
dětí na ochranu před všemi formami násilí, 
zneužívání a zanedbávání, špatného 
zacházení nebo vykořisťování, včetně 
sexuálního zneužívání, jak je stanoveno v 
Úmluvě Organizace spojených národů o 
právech dítěte z roku 1989 a v Listině. 
Digitalizace přinesla celou řadu výhod pro 

(4) Ochrana dětí je jednou z priorit 
Unie. Pohlavní zneužívání a pohlavní 
vykořisťování dětí představují závažné 
porušování lidských a základních práv, 
zejména práv dětí na ochranu před všemi 
formami násilí, zneužívání a zanedbávání, 
špatného zacházení nebo vykořisťování, 
včetně sexuálního zneužívání, jak je 
stanoveno v Úmluvě Organizace spojených 
národů o právech dítěte z roku 1989 a v 
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společnost a hospodářství, ale také 
problémy, včetně nárůstu pohlavního 
zneužívání dětí na internetu. Ochrana dětí 
na internetu je jednou z priorit Unie. Dne 
24. července 2020 přijala Komise strategii 
EU pro účinnější boj proti pohlavnímu 
zneužívání dětí6 (dále jen „strategie“), 
jejímž cílem je na úrovni Unie účinně 
reagovat na trestný čin pohlavního 
zneužívání dětí.

Listině. Digitalizace přinesla celou řadu 
výhod pro společnost a hospodářství, ale 
také problémy, mezi něž patří nárůst 
pohlavního zneužívání dětí na internetu, 
což je důsledkem širšího přístupu k 
potenciálním obětem a prudkého nárůstu 
výměny dětské pornografie na internetu. 
Dětská internetová pornografie je 
založena na skutečném zneužívání v 
offline světě, kde je většina případů 
zneužívání páchána osobami patřícími k 
rodině nebo blízkými osobami.

_________________ _________________
6 Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů – Strategie EU pro 
účinnější boj proti pohlavnímu zneužívání 
dětí, 24.7.2020, COM(2020) 607 final.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Dospívající osoby mají právo 
objevovat svou sexuální identitu v 
bezpečném a soukromém prostředí. 
Nárůst vykazovaných čísel, pokud jde o 
dětskou pornografii na internetu, je 
rovněž částečně způsoben tím, že stále více 
dospívajících osob si při utváření své 
sexuální identity a získávání zkušeností 
pořizuje explicitní snímky a videozáznamy 
sebe samotných a posílá je svým 
vrstevníkům nebo tyto materiály sdílí bez 
sexuálního podtextu. Věk způsobilosti k 
pohlavnímu styku se navíc v jednotlivých 
členských státech liší. Pokud uživatelé 
podle vnitrostátních právních předpisů 
dosáhli věku způsobilosti k pohlavnímu 
styku, neměly by být donucovacím 
orgánům hlášeny žádné zprávy o 
navazování kontaktu s dětmi.
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Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Někteří poskytovatelé 
interpersonálních komunikačních služeb 
nezávislých na číslech, např. webového e-
mailu a služeb výměny zpráv, již z 
vlastního rozhodnutí používají specifické 
technologie k odhalování a oznamování 
pohlavního zneužívání dětí na internetu 
donucovacím orgánům a organizacím 
jednajícím ve veřejném zájmu proti 
pohlavnímu zneužívání dětí nebo k 
odstraňování dětské pornografie. Tyto 
organizace odkazují na národní horké 
linky pro oznamování dětské pornografie, 
jakož i na organizace, jejichž účelem je 
omezit pohlavní vykořisťování dětí a 
předcházet viktimizaci dětí, a to v Unii i ve 
třetích zemích.  Tyto dobrovolné činnosti 
hrají kolektivně cennou úlohu při 
umožnění identifikace a záchrany obětí a 
při omezování dalšího šíření dětské 
pornografie a zároveň přispívají k 
identifikaci a vyšetřování pachatelů a 
prevenci trestných činů pohlavního 
zneužívání dětí.

(5) Někteří poskytovatelé 
interpersonálních komunikačních služeb 
nezávislých na číslech, např. webového e-
mailu a služeb výměny zpráv, již z 
vlastního rozhodnutí používají specifické 
technologie k odhalování a oznamování 
pohlavního zneužívání dětí na internetu v 
rámci jimi poskytovaných služeb 
donucovacím orgánům a organizacím 
jednajícím ve veřejném zájmu proti 
pohlavnímu zneužívání dětí, a to na 
základě skenování obsahu, např. 
obrazového a textového, nebo provozních 
údajů komunikace, v některých případech 
s využitím historických údajů. Technologií 
používanou pro tyto činnosti by mohla být 
technologie hašování v případě snímků a 
videozáznamů a klasifikátory a umělá 
inteligence pro analýzu textových nebo 
provozních údajů. Tito poskytovatelé 
odkazují na národní horké linky pro 
oznamování dětské pornografie, jakož i na 
organizace, jejichž účelem je identifikovat 
děti a omezit pohlavní vykořisťování a 
zneužívání dětí a předcházet jejich 
viktimizaci, a to v Unii i ve třetích zemích, 
zejména na Národní centrum pro 
pohřešované a zneužívané děti (NCMEC) 
ve Spojených státech. Takové organizace 
obvykle nespadají do oblasti působnosti 
nařízení (EU) 2016/679. Tyto dobrovolné 
činnosti hrají kolektivně klíčovou úlohu při 
umožnění identifikace a záchrany obětí, 
jejichž základní práva na lidskou 
důstojnost a na fyzickou a duševní 
integritu jsou závažně porušena, a při 
omezování dalšího šíření dětské 
pornografie na internetu a zároveň 
přispívají k identifikaci a vyšetřování 
pachatelů a prevenci, odhalování, 
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vyšetřování a stíhání trestných činů 
pohlavního zneužívání dětí.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Tyto činnosti však bez ohledu na 
jejich legitimní cíl zasahují do základních 
práv na respektování soukromého a 
rodinného života a na ochranu osobních 
údajů dotčených jednotlivců, konkrétně 
všech uživatelů, domnělých pachatelů a 
obětí. Žádné omezení základního práva na 
respektování soukromého a rodinného 
života, včetně důvěrnosti sdělení, nelze 
odůvodnit pouze tím, že určité technologie 
byly zavedeny v době, kdy příslušné služby 
nepředstavovaly z právního hlediska 
služby elektronických komunikací. 
Takový zásah je možný pouze za určitých 
podmínek. Musí být stanoven zákonem, 
respektovat podstatu práv na soukromý a 
rodinný život a na ochranu osobních 
údajů a musí být v souladu se zásadou 
proporcionality, být nezbytný a skutečně 
odpovídat cílům obecného zájmu, které 
uznává Unie, nebo potřebě ochrany práv a 
svobod jiných osob, jak je zakotveno v čl. 
52 odst. 1 Listiny. Pokud taková opatření 
trvale zahrnují obecné a nediskriminační 
sledování a analýzu sdělení všech 
uživatelů, porušují právo na důvěrnost 
sdělení, jak rozhodl Soudní dvůr ve 
spojených věcech C-511/18, C-512/18 a C-
520/18 – La Quadrature du Net a další1a a 
ve spojených věcech C-293/12 – Digital 
Rights Ireland a  C-594/12 – Seitlinger1b.
_________________
1a ECLI:EU:C:2020:791.
1b ECLI:EU:C:2014:238
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Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Do 20. prosince 2020 je zpracování 
osobních údajů poskytovateli 
interpersonálních komunikačních služeb 
nezávislých na číslech prostřednictvím 
dobrovolných opatření za účelem 
odhalování a oznamování pohlavního 
zneužívání dětí na internetu a odstraňování 
dětské pornografie upraveno nařízením 
(EU) 2016/679.

(6) Zpracování osobních údajů 
poskytovateli interpersonálních 
komunikačních služeb nezávislých na 
číslech prostřednictvím dobrovolných 
opatření za účelem odhalování a 
oznamování pohlavního zneužívání dětí na 
internetu a odstraňování internetové dětské 
pornografie je upraveno nařízením (EU) 
2016/679. Směrnice (EU) 2018/1972 
nemá přímý dopad na poskytovatele 
interpersonálních komunikačních služeb 
nezávislých na číslech.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Směrnice 2002/58/ES neobsahuje 
žádná specifická ustanovení týkající se 
zpracování osobních a jiných údajů v 
souvislosti s poskytováním služeb 
elektronických komunikací za účelem 
odhalování a oznamování pohlavního 
zneužívání dětí na internetu a odstraňování 
dětské pornografie. Podle čl. 15 odst. 1 
směrnice 2002/58/ES však mohou členské 
státy přijmout legislativní opatření k 
omezení rozsahu práv a povinností 
stanovených mimo jiné v článcích 5 a 6 
uvedené směrnice, jež se týkají důvěrnosti 
sdělení a provozních údajů, za účelem 
prevence, vyšetřování, odhalování a stíhání 
trestných činů souvisejících s pohlavním 
zneužíváním dětí. Jelikož taková 
legislativní opatření neexistují a na úrovni 
Unie dosud není přijat nový dlouhodobý 
právní rámec pro účinný boj proti 
pohlavnímu zneužívání dětí oznámený ve 

(7) Směrnice 2002/58/ES neobsahuje 
žádná specifická ustanovení týkající se 
zpracování osobních údajů v souvislosti s 
poskytováním služeb elektronických 
komunikací za účelem odhalování a 
oznamování pohlavního zneužívání dětí na 
internetu a odstraňování dětské 
pornografie. Podle čl. 15 odst. 1 směrnice 
2002/58/ES však mohou členské státy 
přijmout legislativní opatření k omezení 
rozsahu práv a povinností stanovených 
mimo jiné v článcích 5 a 6 uvedené 
směrnice, jež se týkají důvěrnosti sdělení a 
provozních údajů, za účelem prevence, 
vyšetřování, odhalování a stíhání trestných 
činů souvisejících s pohlavním 
zneužíváním dětí. Jelikož taková 
legislativní opatření na vnitrostátní úrovni 
neexistují a na úrovni Unie dosud není 
přijat nový dlouhodobý právní rámec pro 
účinný boj proti pohlavnímu zneužívání 
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strategii, neexistoval by právní základ pro 
to, aby poskytovatelé interpersonálních 
komunikačních služeb nezávislých na 
číslech mohli i nadále odhalovat a 
oznamovat pohlavní zneužívání dětí na 
internetu a odstraňovat dětskou 
pornografii ve svých službách i po 21. 
prosinci 2020.

dětí, uvedená dobrovolná opatření, která 
poskytovatelé interpersonálních 
komunikačních služeb nezávislých na 
číslech přijímají za účelem odhalování a 
oznamování pohlavního zneužívání dětí na 
internetu a odstraňování internetové 
dětské pornografie ze svých služeb, se již 
nemohou po 21. prosinci 2020 dále 
odvolávat na článek 6 nařízení (EU) 
2016/679. Toto nařízení neupravuje 
zpracování osobních údajů poskytovateli 
interpersonálních komunikačních služeb 
nezávislých na číslech výhradně za 
účelem odhalování a oznamování 
pohlavního zneužívání dětí na internetu a 
odstraňování internetové dětské 
pornografie z jejich služeb, ale zavádí 
omezení některých práv a povinností 
stanovených ve směrnici 2002/58/ES. 
Stanoví rovněž další záruky, které musí 
poskytovatelé interpersonálních 
komunikačních služeb nezávislých na 
číslech dodržovat, pokud se chtějí na toto 
nařízení odvolávat.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Zpracovávání snímků a 
videonahrávek pro účely tohoto nařízení 
by mělo být vždy považováno za 
zpracování zvláštních kategorií osobních 
údajů ve smyslu článku 9 nařízení (EU) 
2016/679, neboť snímky a videonahrávky 
jsou biometrickými údaji, které jsou 
zpracovávány zvláštními technickými 
prostředky umožňujícími jedinečnou 
identifikaci nebo ověření totožnosti 
fyzické osoby.
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Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Toto nařízení proto stanoví 
dočasnou odchylku od čl. 5 odst. 1 a 
článku 6 směrnice 2002/58/ES, které 
chrání důvěrnost sdělení a provozních 
údajů. Jelikož směrnice 2002/58/ES byla 
přijata na základě článku 114 Smlouvy o 
fungování Evropské unie, je třeba přijmout 
toto nařízení na stejném právním základě. 
Ne všechny členské státy nadto přijaly na 
vnitrostátní úrovni legislativní opatření k 
omezení rozsahu práv a povinností 
stanovených v těchto ustanoveních v 
souladu s čl. 15 odst. 1 směrnice 
2002/58/ES a přijetí takových opatření s 
sebou nese značné riziko roztříštěnosti, jež 
by mohla nepříznivě ovlivnit vnitřní trh.

(8) Toto nařízení proto stanoví dočasné 
omezení čl. 5 odst. 1 a čl. 6 odst. 1 
směrnice 2002/58/ES, které chrání 
důvěrnost sdělení a provozních údajů. 
Dobrovolná opatření poskytovatelů 
nabízejících interpersonální komunikační 
služby nezávislé na číslech v Unii 
uplatňovaná výhradně za účelem 
odhalování a oznamování pohlavního 
zneužívání dětí na internetu a odhalování, 
odstraňování a oznamování dětské 
pornografie se proto stávají předmětem 
záruk a podmínek stanovených v tomto 
nařízení a v nařízení (EU) 2016/679.  
Jelikož směrnice 2002/58/ES byla přijata 
na základě článku 114 Smlouvy o 
fungování Evropské unie, je třeba přijmout 
toto nařízení na stejném právním základě. 
Přijímají-li členské státy na vnitrostátní 
úrovni legislativní opatření k omezení 
rozsahu práv a povinností stanovených v 
těchto ustanoveních v souladu s čl. 15 odst. 
1 směrnice 2002/58/ES, měly by dodržovat 
nařízení (EU) 2016/679, a zejména jeho 
článek 23.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Jelikož elektronické komunikace 
zahrnující fyzické osoby se obvykle 
považují za osobní údaje, mělo by být toto 
nařízení založeno také na článku 16 SFEU, 
který stanoví zvláštní právní základ pro 
přijetí pravidel týkajících se ochrany 
fyzických osob při zpracovávání osobních 
údajů orgány Unie a členskými státy, 

(9) Jelikož údaje týkající se 
elektronických komunikací zahrnující 
fyzické osoby se vždy považují za osobní 
údaje, mělo by být toto nařízení založeno 
také na článku 16 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, který stanoví zvláštní 
právní základ pro přijetí pravidel týkajících 
se ochrany fyzických osob při 
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pokud vykonávají činnosti spadající do 
oblasti působnosti práva Unie, a pravidla o 
volném pohybu těchto údajů.

zpracovávání osobních údajů orgány Unie 
a členskými státy, pokud vykonávají 
činnosti spadající do oblasti působnosti 
práva Unie, a pravidla o volném pohybu 
těchto údajů.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) V rozsahu, v němž zpracování 
osobních údajů v souvislosti s 
poskytováním služeb elektronických 
komunikací interpersonálními 
komunikačními službami nezávislými na 
číslech výhradně za účelem odhalování a 
oznamování pohlavního zneužívání dětí na 
internetu a odstraňování dětské pornografie 
spadá do oblasti působnosti odchylky 
stanovené tímto nařízením, se na toto 
zpracování vztahuje nařízení (EU) 
2016/679, včetně požadavku provést 
posouzení dopadu zamýšlených úkonů 
zpracování podle článku 35 uvedeného 
nařízení před zavedením dotčených 
technologií.

(10) V rozsahu, v němž zpracování 
osobních údajů v souvislosti s 
poskytováním služeb elektronických 
komunikací interpersonálními 
komunikačními službami nezávislými na 
číslech výhradně za účelem odhalování a 
oznamování pohlavního zneužívání dětí na 
internetu a odstraňování internetové dětské 
pornografie spadá do oblasti působnosti 
omezení stanoveného tímto nařízením, se 
na toto zpracování vztahuje nařízení (EU) 
2016/679, včetně mj. ustanovení o 
zásadách zpracování osobních údajů 
(článek 5), o zákonnosti zpracování 
(článek 6), o zpracování zvláštních 
kategorií osobních údajů (článek 9), o 
omezeních (článek 23), o zabezpečení 
zpracování (článek 32), o předávání 
osobních údajů do třetích zemí nebo 
mezinárodním organizacím (kapitola V), o 
nezávislých dozorových úřadech (kapitola 
VI), o spolupráci a jednotnosti (kapitola 
VII) a o právní ochraně, odpovědnosti a 
sankcích (kapitola VIII) a požadavku 
provést posouzení dopadu zamýšlených 
úkonů zpracování podle článku 35 
uvedeného nařízení před zavedením 
jakýchkoli dotčených technologií a 
požadavku stanoveném v článku 36 
uvedeného nařízení, tj. konzultovat před 
zpracováním s příslušným dozorovým 
úřadem, nebo – v případě technologií 
analyzujících provozní údaje nebo údaje o 
obsahu za účelem odhalování možných 
případů navazování kontaktu s dětmi – 
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získat předchozí povolení dozorových 
úřadů.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Vzhledem k tomu, že výhradním 
cílem tohoto nařízení je umožnit i nadále 
některé stávající činnosti zaměřené na boj 
proti pohlavnímu zneužívání dětí na 
internetu, měla by být odchylka stanovená 
tímto nařízením omezena na zavedenou 
technologii, kterou interpersonální 
komunikační služby nezávislé na číslech 
pravidelně používají pro účely odhalování 
a oznamování pohlavního zneužívání dětí 
na internetu a odstraňování dětské 
pornografie před vstupem tohoto nařízení 
v platnost. Odkaz na technologii zahrnuje v 
případě potřeby jakýkoli lidský přezkum, 
který se přímo týká používání dané 
technologie a dohledu nad ní. Používání 
předmětné technologie by proto mělo být v 
daném odvětví běžné, aniž by bylo 
nezbytně vyžadováno, aby tuto technologii 
používali všichni poskytovatelé a aniž by 
bylo bráněno dalšímu vývoji technologie 
způsobem respektujícím soukromí. V 
tomto ohledu by mělo být nepodstatné, zda 
konkrétní poskytovatel, který se snaží 
využít této odchylky, již tuto technologii 
používá ke dni vstupu tohoto nařízení v 
platnost, či nikoli. Typy zaváděných 
technologií by měly být v souladu se 
současným stavem v odvětví co nejméně 
narušující soukromí a neměly by 
zahrnovat systematické filtrování a 
skenování sdělení obsahujících text, ale 
měly by se zabývat pouze konkrétními 
sděleními v případě konkrétních prvků 
podezření na pohlavní zneužívání dětí.

(11) Vzhledem k tomu, že cílem tohoto 
nařízení je umožnit i nadále činnosti 
zaměřené na odhalování, oznamování a 
odstraňování internetové dětské 
pornografie a odhalování a oznamování 
pohlavního zneužívání dětí na internetu, 
jež jsou v souladu s nařízením (EU) 
2016/679, mělo by být omezení stanovené 
tímto nařízením omezeno na technologii, 
která byla v souladu s článkem 36 
nařízení (EU) 2016/679 předmětem 
předchozí konzultace s vnitrostátním 
dozorovým úřadem, nebo vyžaduje-li tak 
toto nařízení, předmětem předchozího 
souhlasu tohoto úřadu, a technologii, 
kterou interpersonální komunikační služby 
nezávislé na číslech pravidelně používají 
výhradně pro účely odhalování a 
oznamování pohlavního zneužívání dětí na 
internetu a odstraňování internetové dětské 
pornografie. Odkaz na technologii zahrnuje 
jakýkoli lidský přezkum, který se přímo 
týká používání dané technologie a dohledu 
nad jejím fungováním s cílem zabránit 
zbytečným a nepřiměřeným zásahům do 
základních práv. Používání předmětné 
technologie by proto mělo být v daném 
odvětví běžné, aniž by bylo nezbytně 
vyžadováno, aby tuto technologii používali 
všichni poskytovatelé a aniž by bylo 
bráněno dalšímu vývoji technologie 
způsobem respektujícím soukromí. V 
tomto ohledu by mělo být irelevantní, zda 
konkrétní poskytovatel, který se snaží 
využít omezení stanoveného tímto 
nařízením, již tuto technologii používá ke 
dni vstupu tohoto nařízení v platnost, či 
nikoli. Typy zaváděných technologií by měly 
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v souladu se současným stavem v odvětví co 
nejméně narušovat soukromí a neměly by 
být používány k systematickému filtrování a 
skenování sdělení obsahujících text, ale měly 
by se zabývat pouze konkrétními sděleními v 
případě konkrétních prvků podezření na 
pohlavní zneužívání dětí. Tyto technologie 
by v rozsahu, v jakém se používají ke 
skenování sdělení obsahujících text, 
neměly být schopny pochopit podstatu 
obsahu, ale pouze odhalovat vzorce, které 
poukazují na možné pohlavní zneužívání 
dětí na internetu.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Osobní a jiné údaje používané při 
výkonu činností, na něž se vztahuje 
odchylka stanovená v tomto nařízení, 
jakož i doba, po kterou jsou údaje následně 
uchovávány v případě pozitivních 
výsledků, by měly být minimalizovány, 
aby se zajistilo, že odchylka zůstane 
omezena na to, co je nezbytně nutné.

(13) Osobní údaje používané při výkonu 
činností, na něž se vztahuje omezení 
stanovené v tomto nařízení, jakož i doba, 
po kterou jsou údaje a veškeré výsledky 
zpracovávání těchto údajů následně 
uchovávány v případě pozitivních 
výsledků, by měly být minimalizovány, 
aby se zajistilo, že narušení důvěrnosti 
sdělení bude omezeno na nezbytně nutnou 
úroveň.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) V zájmu zajištění transparentnosti a 
odpovědnosti, pokud jde o činnosti 
prováděné na základě odchylky, by 
poskytovatelé měli každoročně zveřejňovat 
zprávy o zpracování spadajícím do oblasti 
působnosti tohoto nařízení, včetně druhu a 
objemu zpracovávaných údajů, počtu 

(14) V zájmu zajištění transparentnosti a 
odpovědnosti, pokud jde o činnosti 
prováděné na základě omezení 
stanoveného tímto nařízením, by měli 
poskytovatelé interpersonálních 
komunikačních služeb zveřejňovat a 
předkládat do ... [šest měsíců ode dne 
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zjištěných případů, opatření použitých k 
výběru a zlepšení klíčových ukazatelů, 
počtu chyb a chybovosti (falešně 
pozitivních výstupů) různých použitých 
technologií, opatření použitých k omezení 
chybovosti a dosažené chybovosti, politiky 
uchovávání údajů a uplatňovaných záruk 
ochrany údajů.

vstupu tohoto nařízení v platnost] a poté 
každý rok zprávy o zpracování spadajícím 
do oblasti působnosti tohoto nařízení, 
včetně druhu a objemu zpracovávaných 
údajů, důvodu uplatněnému pro předávání 
osobních údajů podle článku 6 nařízení 
(EU) 2016/679, případně důvodu 
uplatněnému pro předávání osobních 
údajů mimo Unii podle kapitoly V 
nařízení (EU) 2016/679, počtu zjištěných 
případů, počtu případů, kdy uživatel podal 
stížnost v rámci interního mechanismu 
nápravy nebo u soudního orgánu, a 
výsledku těchto řízení, opatření použitých 
k výběru a zlepšení klíčových ukazatelů, 
počtu chyb a chybovosti (falešně 
pozitivních výstupů) různých použitých 
technologií, opatření použitých k omezení 
chybovosti a dosažené chybovosti, politiky 
uchovávání údajů a uplatňovaných záruk 
ochrany údajů podle nařízení (EU) 
2016/679. Poskytovatelé by měli své 
zprávy podávat rovněž dozorovému úřadu 
v souladu s nařízením (EU) 2016/679.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) S cílem podpořit odpovědné 
dozorové úřady při plnění jejich úkolů by 
měla Komise požádat Evropský sbor pro 
ochranu osobních údajů, aby vydal 
pokyny týkající se dodržování nařízení 
(EU) 2016/679, pokud jde o zpracování 
spadající do oblasti působnosti omezení 
stanoveného v tomto nařízení. O tyto 
pokyny by se měly dozorové úřady opírat 
především při poskytování poradenství v 
rámci postupu předchozí konzultace 
stanoveného v článku 36 nařízení (EU) 
2016/679, který by měl být uplatněn při 
posuzování toho, zda zavedená nebo nová 
technologie, která má být použita, je 
moderní, narušuje soukromí co nejméně a 
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funguje na vhodném právním základě 
podle nařízení (EU) 2016/679.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Toto nařízení by mělo vstoupit v 
platnost třetím dnem po vyhlášení v 
Úředním věstníku Evropské unie, aby se 
zajistilo, že bude použitelné od 21. 
prosince 2020.

vypouští se

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Toto nařízení omezuje právo na 
ochranu důvěrnosti sdělení a odchyluje se 
od rozhodnutí podrobit interpersonální 
komunikační služby nezávislé na číslech 
stejným pravidlům jako všechny ostatní 
služby elektronických komunikací, pokud 
jde o soukromí, přijatého ve směrnici 
(EU) 2018/1972. Doba použitelnosti 
tohoto nařízení by proto měla být omezena 
do 31. prosince 2025, tj. na dobu 
přiměřeně potřebnou k přijetí nového 
dlouhodobého právního rámce s 
propracovanějšími zárukami. Pokud 
budou dlouhodobé právní předpisy přijaty 
a vstoupí v platnost před uvedeným datem, 
měly by toto nařízení zrušit.

(16) Toto nařízení omezuje právo na 
ochranu důvěrnosti sdělení, která 
zprostředkovávají interpersonální 
komunikační služby nezávislé na číslech, 
výhradně za účelem odhalování a 
odstraňování internetové dětské 
pornografie a její oznamování 
donucovacím orgánům a organizacím 
jednajícím ve veřejném zájmu proti 
pohlavnímu zneužívání dětí a dále za 
účelem odhalování a oznamování 
pohlavního zneužívání dětí na internetu 
donucovacím orgánům. Doba 
použitelnosti tohoto nařízení by proto 
měla být omezena do 31. prosince 2022. 
Pokud budou dlouhodobé právní předpisy 
přijaty a vstoupí v platnost před uvedeným 
datem, měly by toto nařízení zrušit.
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Pozměňovací návrh

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Dozorové úřady odpovědné za 
monitorování uplatňování tohoto nařízení 
by měly být totožné s nezávislými 
dozorovými úřady určenými podle 
kapitoly VI nařízení (EU) 2016/679.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17b) Šifrování mezi koncovými body je 
důležitým nástrojem, který zaručuje 
bezpečnou a důvěrnou komunikaci 
uživatelů, včetně komunikace dětí. 
Jakékoli oslabení šifrování by mohlo být 
potenciálně zneužito třetími stranami k 
nekalým záměrům. Žádné ustanovení 
tohoto nařízení by proto nemělo být 
vykládáno jako zákaz nebo oslabení 
šifrování mezi koncovými body.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17c) Právo na respektování 
soukromého a rodinného života, včetně 
důvěrnosti komunikace, je základním 
právem, které zaručuje článek 7 Listiny. 
Je tedy rovněž základním předpokladem 
pro bezpečnou komunikaci mezi dítětem, 
které se stalo obětí pohlavního zneužívání, 
a dospělou osobou, jíž důvěřuje, nebo 
organizacemi činnými v boji proti 
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pohlavnímu zneužívání dětí, jakož i 
komunikaci mezi oběťmi a jejich 
právními zástupci.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17d) Veškerá komunikace mezi 
obviněnou nebo odsouzenou osobou a 
jejím obhájcem by měla být chráněna, aby 
byla zaručena základní práva na účinnou 
právní ochranu a spravedlivý proces podle 
článku 47 Listiny, jakož i právo na 
presumpci neviny a právo na obhajobu 
podle článku 48 Listiny.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Cílem tohoto nařízení je vytvořit 
dočasnou odchylku od některých 
ustanovení směrnice 2002/58/ES, aniž by 
došlo k roztříštěnosti vnitřního trhu. 
Vnitrostátní právní předpisy by navíc s 
největší pravděpodobností nebyly přijaty 
ve všech členských státech včas. Jelikož 
tohoto cíle nemůže být dosaženo 
uspokojivě členskými státy, nýbrž jej může 
být lépe dosaženo na úrovni Unie, může 
Unie přijmout opatření v souladu se 
zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 
Smlouvy o Evropské unii. V souladu se 
zásadou proporcionality stanovenou 
v uvedeném článku nepřekračuje toto 
nařízení rámec toho, co je nezbytné 
pro dosažení těchto cílů. Zavádí dočasnou 
a přísně omezenou odchylku od 
použitelnosti čl. 5 odst. 1 a článku 6 
směrnice 2002/58/ES s řadou záruk, že 

(18) Cílem tohoto nařízení je vytvořit 
dočasné omezení konkrétních ustanovení 
směrnice 2002/58/ES, aniž by došlo k 
roztříštěnosti vnitřního trhu. Vnitrostátní 
právní předpisy by navíc s největší 
pravděpodobností nebyly přijaty ve všech 
členských státech včas. Jelikož tohoto cíle 
nemůže být dosaženo uspokojivě 
členskými státy, nýbrž jej může být lépe 
dosaženo na úrovni Unie, může Unie 
přijmout opatření v souladu se zásadou 
subsidiarity stanovenou v článku 5 
Smlouvy o Evropské unii. V souladu se 
zásadou proporcionality stanovenou 
v uvedeném článku nepřekračuje toto 
nařízení rámec toho, co je nezbytné 
pro dosažení těchto cílů. Zavádí dočasné a 
přísně určené omezení použitelnosti čl. 5 
odst. 1 a článku 6 směrnice 2002/58/ES s 
řadou záruk, že nepřekročí rámec toho, co 



RR\1220572CS.docx 21/61 PE660.288v02-00

CS

nepřekročí rámec toho, co je nezbytné pro 
dosažení stanovených cílů.

je nezbytné pro dosažení stanovených cílů.

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) V souladu s čl. 42 odst. 1 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/17257 byl konzultován 
evropský inspektor ochrany údajů, který 
vydal stanovisko dne […],

19) V souladu s čl. 42 odst. 1 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/17257 byl konzultován 
evropský inspektor ochrany údajů, který 
vydal stanovisko dne 10. listopadu 2020,

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 1 Článek 1

Předmět Předmět

Tímto nařízením se stanoví dočasná a 
přísně omezená pravidla, která se odchylují 
od některých povinností ze směrnice 
2002/58/ES, a to výhradně s cílem umožnit 
poskytovatelům interpersonálních 
komunikačních služeb nezávislých na 
číslech, aby i nadále používali technologie 
pro zpracování osobních a jiných údajů v 
rozsahu nezbytném k odhalování a 
oznamování pohlavního zneužívání dětí na 
internetu a k odstraňování dětské 
pornografie u svých služeb.

Tímto nařízením se stanoví dočasná a 
přísně omezená pravidla, která omezují 
některá práva a povinnosti vyplývající ze 
směrnice 2002/58/ES, a to výhradně s 
cílem umožnit některým poskytovatelům 
interpersonálních komunikačních služeb 
nezávislých na číslech, aby i nadále 
používali speciální technologie, konkrétně 
jedinečný, nepřevoditelný digitální podpis 
(„hash“) a technologie pro analýzu 
provozních údajů a údajů o obsahu, 
výhradně pro účely zpracování osobních 
údajů v rozsahu přísně nezbytném k 
odhalování a oznamování pohlavního 
zneužívání dětí na internetu a k 
odstraňování internetové dětské 
pornografie u svých služeb, a aby přitom 
plně dodržovali práva a povinnosti 
stanovené v nařízení (EU) 2016/679.
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Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Článek 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 2 Článek 2

Definice Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí: Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

(1) „interpersonální komunikační službou 
nezávislou na číslech“ služba ve smyslu čl. 
2 bodu 7 směrnice (EU) 2018/1972;

(1) „interpersonální komunikační službou 
nezávislou na číslech“ interpersonální 
komunikační služba nezávislá na číslech 
ve smyslu čl. 2 bodu 7 směrnice (EU) 
2018/1972;

(2) „pohlavním zneužíváním dětí na 
internetu“

(2) „internetovou dětskou pornografií“

a) materiál, který přestavuje dětskou 
pornografii ve smyslu čl. 2 písm. c) 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2011/93/EU;

a) „dětská pornografie“ ve smyslu čl. 2 
písm. c) směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2011/93/EU;

b) navazování kontaktu s dětmi k 
sexuálním účelům, tj. za účelem účasti na 
sexuálních praktikách s dítětem nebo za 
účelem výroby dětské pornografie 
některou z těchto metod:
i) lákání dítěte poskytováním darů nebo 
jiných výhod;
ii) vyhrožování dítěti nepříznivým 
důsledkem, který je způsobilý mít na dítě 
významný dopad;
iii) prezentace pornografických materiálů 
dítěti nebo jejich zpřístupnění dítěti;
c)„pornografické představení“ ve smyslu 
čl. 2 písm. e) směrnice 2011/93/EU.

c)„pornografické představení“ ve smyslu 
čl. 2 písm. e) směrnice 2011/93/EU;

2a) „navazováním kontaktu s dětmi“ 
jakékoli úmyslné jednání, které 
představuje trestný čin podle článku 6 
směrnice 2011/93/ES;
2b) „pohlavním zneužíváním dětí na 
internetu“ „internetová dětská 
pornografie“ a „navazování kontaktu s 
dětmi“;
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2c) „pozitivním nálezem internetové 
dětské pornografie“ shoda vyplývající ze 
srovnání snímku nebo videozáznamu s 
tzv. „hashem“ z databáze, která obsahuje 
ověřenou internetovou dětskou 
pornografii a kterou spravuje organizace 
uznaná Komisí podle článku 3f tohoto 
nařízení.

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Článek 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3 Článek 3

Oblast působnosti odchylky Oblast působnosti omezení

Zvláštní povinnosti stanovené v čl. 5 odst. 
1 a článku 6 směrnice 2002/58/ES se 
nevztahují na zpracování osobních a jiných 
údajů v souvislosti s poskytováním 
interpersonálních komunikačních služeb 
nezávislých na číslech, které jsou nezbytně 
nutné pro použití technologie výhradně za 
účelem odstranění dětské pornografie a 
odhalování nebo oznamování pohlavního 
zneužívání dětí na internetu donucovacím 
orgánům a organizacím jednajícím ve 
veřejném zájmu proti pohlavnímu 
zneužívání dětí, za předpokladu, že:

1. Zvláštní práva a povinnosti 
stanovené v čl. 5 odst. 1 a čl. 6 odst. 1 
směrnice 2002/58/ES jsou omezeny s 
ohledem na důvěrnost sdělení 
zahrnujících zpracování osobních a jiných 
údajů v souvislosti s poskytováním 
interpersonálních komunikačních služeb 
nezávislých na číslech, pokud je dané 
omezení nezbytně nutné pro použití 
konkrétní technologie výhradně za účelem 
odhalování a odstraňování pohlavního 
zneužívání dětí na internetu a jeho 
oznamování donucovacím orgánům a 
organizacím jednajícím ve veřejném zájmu 
a za účelem odhalování pohlavního 
zneužívání dětí na internetu a jeho 
oznamování donucovacím orgánům, za 
předpokladu, že:

a) zpracování je přiměřené a omezené 
na zavedené technologie, které 
poskytovatelé interpersonálních 
komunikačních služeb nezávislých na 
číslech za tímto účelem před vstupem 
tohoto nařízení v platnost pravidelně 
používají a které jsou v souladu se 
současným stavem techniky v tomto 
odvětví a nejméně narušují soukromí;

a) zpracování je přiměřené a omezené 
na technologie, které poskytovatelé 
interpersonálních komunikačních služeb 
nezávislých na číslech výhradně za tímto 
účelem pravidelně používají, a za 
předpokladu, že tyto technologie splňují 
všechny následující podmínky:
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i) jsou v souladu se současným 
stavem techniky používané v tomto odvětví 
a co nejméně narušují soukromí, a to i s 
ohledem na zásadu záměrné a standardní 
ochrany údajů stanovenou v článku 25 
nařízení (EU) 2016/679, a pokud jsou 
používány k naskenování sdělení 
obsahujících text, nejsou schopny 
pochopit podstatu obsahu, ale pouze 
odhalit vzorce, které ukazují na možné 
pohlavní zneužívání dětí na internetu;
ii) v souladu s článkem 3a tohoto 
nařízení bylo provedeno předchozí 
posouzení vlivu na ochranu osobních 
údajů podle článku 35 nařízení (EU) 
2016/679 a byl proveden postup předchozí 
konzultace podle článku 36 nařízení (EU) 
2016/679, z něhož vyplynulo, že 
zpracování by nevedlo k vysokému riziku 
pro práva a svobody fyzických osob nebo 
že správce přijal opatření ke zmírnění 
rizika;
iii) v případě technologií, které 
analyzují provozní údaje nebo údaje o 
obsahu za účelem určení možných 
případů navazování kontaktu s dětmi, 
vydaly dozorové orgány předchozí 
povolení v návaznosti na předchozí 
posouzení vlivu na ochranu údajů a 
konzultaci s dozorovým úřadem;
iv) zpracování je založeno na čl. 6 
odst. 1 nařízení (EU) 2016/679, a to za 
předpokladu, že byly splněny všechny 
podmínky stanovené v tomto nařízení, 
čímž není dotčeno nařízení (EU) 2016/ 
679;
v) kategorie osobních údajů, které 
mají být zpracovány pro každou operaci 
zpracování, jsou údaje o obsahu, 
související provozní údaje, jakož i další 
osobní údaje vytvořené tímto 
zpracováním;
vi) interpersonální komunikační 
služby nezávislé na číslech obsahují 
vnitřní postupy, které brání zneužívání, 
neoprávněnému přístupu nebo přenosům;
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vii) totožnost a kategorie správce nebo 
správců jsou jasně specifikovány;
viii) poskytovatel interpersonálních 
komunikačních služeb nezávislých na 
číslech zajišťuje lidský dohled a zásah při 
zpracování osobních údajů a 
donucovacím orgánům nebo organizacím 
uvedeným v článku 3f tohoto nařízení 
není zaslán žádný „pozitivní nález 
internetové dětské pornografie“ bez 
předchozího potvrzení ze strany člověka;
ix) poskytovatel interpersonálních 
komunikačních služeb nezávislých na 
číslech zajišťuje lidský dohled a zásah při 
zpracování osobních údajů a 
donucovacím orgánům není zasláno 
žádné odůvodněné podezření na pohlavní 
zneužívání dětí na internetu zakládající se 
na konkrétních prvcích bez předchozího 
potvrzení ze strany člověka;
x) jsou zavedeny vhodné postupy a 
mechanismy nápravy s cílem zajistit, aby 
jednotlivci mohli podat v přiměřené lhůtě 
stížnost u poskytovatele interpersonální 
komunikační služby nezávislé na číslech, 
aby uživatel mohl předložit své 
připomínky v souladu s článkem 3c;
xi) aniž jsou dotčeny informace 
stanovené v článcích 13 a 14 nařízení 
(EU) 2016/679, jsou subjekty údajů 
informovány o omezení důvěrnosti svých 
sdělení výhradně za účelem odstranění 
dětské pornografie a odhalování nebo 
oznamování dětské pornografie, včetně 
možného sdílení osobních údajů s 
donucovacími orgány a organizacemi 
jednajícími ve veřejném zájmu proti 
pohlavnímu zneužívání dětí;
xii) v případě „pozitivního nálezu 
internetové dětské pornografie“ nebo 
odůvodněného podezření na pohlavní 
zneužívání dětí na internetu zakládajícího 
se na konkrétních prvcích jsou subjektům 
údajů poskytnuty následující informace, 
aniž jsou dotčeny informace stanovené v 
článcích 13 a 14 nařízení (EU) 2016/679, 
ledaže by to ohrozilo probíhající 
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vyšetřování, v kterémžto případě může být 
poskytnutí těchto informací v nezbytně 
nutném rozsahu odloženo a subjekty 
údajů jsou informovány neprodleně po 
ukončení vyšetřování:
a) příslušné donucovací orgány a 
organizace jednající ve veřejném zájmu 
proti pohlavnímu zneužívání dětí, s nimiž 
jsou jejich osobní údaje sdíleny;
b) formy právní ochrany dostupné 
poskytovatelům interpersonálních 
komunikačních služeb nezávislých na 
číslech; a
c) možnost podat stížnost u 
příslušného dozorového úřadu a získat 
soudní ochranu a totožnost těchto 
orgánů;
xiii) nedochází k žádnému zásahu do 
komunikace chráněné služebním 
tajemstvím, například mezi lékaři a jejich 
pacienty, novináři a jejich zdroji nebo 
právníky a jejich klienty;
xiv) jakékoli předání osobních údajů 
třetím zemím nebo mezinárodním 
organizacím je v souladu s kapitolou V 
nařízení (EU) 2016/679;

b) použitá technologie je sama o sobě 
dostatečně spolehlivá v tom, že v 
maximální možné míře omezuje 
chybovost při odhalování obsahu 
představujícího pohlavní zneužívání dětí, a 
pokud k těmto příležitostným chybám 
dochází, jsou jejich důsledky neprodleně 
napraveny;

b) technologie použitá k vyhledávání 
internetové dětské pornografie je sama o 
sobě dostatečně spolehlivá v tom, že při 
odhalování obsahu představujícího 
pohlavní zneužívání dětí omezuje 
chybovost v případech, kdy je obsah 
nesprávně označen jako obsah 
představující pohlavní zneužívání dětí na 
internetu („falešně pozitivní výstupy“), na 
nejvýše jednu chybu na 50 miliard údajů, 
a pokud k těmto příležitostným chybám 
dochází, jsou jejich důsledky neprodleně 
napraveny;

ba) technologie použitá ke zjišťování 
navazování kontaktu s dětmi je sama o 
sobě dostatečně spolehlivá v tom, že v 
maximální možné míře omezuje chybovost 
při odhalování obsahu představujícího 
pohlavní zneužívání dětí, a pokud k těmto 
příležitostným chybám dochází, jsou jejich 
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důsledky neprodleně napraveny;
c) aniž je dotčeno právo na lidský 
přezkum, je technologie používaná ke 
zjišťování navazování kontaktu s dětmi 
omezena na použití příslušných klíčových 
ukazatelů, jako jsou klíčová slova a 
objektivně zjištěné rizikové faktory, např. 
věkový rozdíl;

c) aniž je dotčeno právo na lidský 
přezkum, je technologie používaná ke 
zjišťování vzorců možného navazování 
kontaktu s dětmi omezena na použití 
příslušných klíčových ukazatelů a 
objektivně zjištěných rizikových faktorů;

d) zpracování je omezeno na to, co je 
nezbytně nutné pro účely odhalování a 
oznamování pohlavního zneužívání dětí na 
internetu a odstraňování dětské 
pornografie, a ledaže bylo pohlavní 
zneužívání dětí na internetu jako takové 
odhaleno a potvrzeno, je okamžitě 
vymazáno;

d) zpracování povolené v rámci 
omezení stanoveného tímto nařízením je 
omezeno na to, co je nezbytně nutné 
výhradně pro účely odhalování a 
oznamování pohlavního zneužívání dětí na 
internetu a odstraňování internetové dětské 
pornografie;

da) pokud nebylo odhaleno a 
potvrzeno pohlavní zneužívání dětí na 
internetu jako takové, jsou údaje o 
obsahu, související provozní údaje a 
jakýkoli výsledek zpracování těchto údajů 
neprodleně po zpracování vymazány;
db) pokud bylo pohlavní zneužívání 
dětí jako takové odhaleno a potvrzeno, 
jsou striktně příslušné údaje o obsahu, 
související provozní údaje a osobní údaje 
vytvořené tímto zpracováním uchovány 
výhradně pro následující účely a pouze po 
striktně nezbytnou dobu, avšak v každém 
případě po dobu nepřesahující tři měsíce, 
po jejímž uplynutí jsou okamžitě a trvale 
vymazány:
– za účelem podávání zpráv a 
předávání údajů podle nařízení (EU) 
2016/679 příslušným donucovacím 
orgánům bez zbytečného odkladu;
– za účelem podávání zpráv a 
předávání údajů podle nařízení (EU) 
2016/679 organizacím jednajícím ve 
veřejném zájmu proti pohlavnímu 
zneužívání dětí, které provozují databázi 
podle článku 3f tohoto nařízení;
– za účelem zablokování účtu 
dotčeného uživatele nebo pozastavení 
služby, která je mu nabízena;
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– v případě osobních údajů 
spolehlivě označených jako internetová 
dětská pornografie za účelem vytvoření 
digitálního podpisu („hash“);
– za účelem domáhání se nápravy od 
poskytovatele nebo správního přezkumu či 
soudní ochrany;

e) poskytovatel každoročně 
zveřejňuje zprávu o souvisejícím 
zpracování, včetně druhu a objemu 
zpracovávaných údajů, počtu zjištěných 
případů, opatření použitých k výběru a 
zlepšení klíčových ukazatelů, počtu a 
mírách chyb (falešně pozitivních výstupů) 
různých používaných technologií, opatření 
použitých k omezení chybovosti a 
dosažené chybovosti, politiky uchovávání 
údajů a uplatňovaných záruk ochrany 
údajů.

e) poskytovatel zveřejňuje a 
předkládá dozorovému úřadu v souladu s 
nařízením (EU) 2016/679 a Komisi do ... 
[šest měsíců od data vstupu tohoto 
nařízení v platnost] a poté každý rok 
zprávu o zpracování osobních údajů 
povoleném v rámci omezení stanoveného 
v tomto nařízení, včetně druhu a objemu 
zpracovávaných údajů, odůvodnění 
zpracování podle článku 6 nařízení (EU) 
2016/679, právního základu pro případné 
předávání osobních údajů mimo Unii 
podle kapitoly V nařízení (EU) 2016/679, 
počtu zjištěných případů, počtu případů, 
kdy uživatel podal stížnost v rámci 
interního mechanismu nápravy nebo k 
soudnímu orgánu, a výsledku těchto 
řízení, počtu a mírách chyb (falešně 
pozitivních výstupů) různých používaných 
technologií, opatření použitých k omezení 
chybovosti a dosažené chybovosti, politiky 
uchovávání údajů a uplatňovaných záruk 
ochrany údajů podle nařízení (EU) 
2016/679;

Pokud jde o písmeno d), pokud bylo 
pohlavní zneužívání dětí na internetu 
odhaleno a potvrzeno jako takové, mohou 
být příslušné údaje uchovávány pouze pro 
následující účely a pouze po nezbytnou 
dobu:
– pro podávání zpráv donucovacím 
orgánům a jiným příslušným veřejným 
orgánům a pro reagování na jejich 
přiměřené požadavky,
– pro zablokování účtu dotčeného 
uživatele,
– ve vztahu k údajům spolehlivě 
identifikovaným jako dětská pornografie 
pro vytvoření jedinečného, 
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nepřevoditelného digitálního podpisu 
(„hash“).

ea) každý případ odůvodněného a 
ověřeného podezření na pohlavní 
zneužívání dětí na internetu je neprodleně 
ohlášen příslušným vnitrostátním 
donucovacím orgánům.
1a. Toto nařízení se nevztahuje na 
skenování zvukových sdělení.

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3 a
Povinnost provést předchozí posouzení 

vlivu na ochranu údajů a předchozí 
konzultace s dozorovými úřady

1. Aby se poskytovatelé 
interpersonálních komunikačních služeb 
nezávislých na číslech mohli dovolávat 
omezení stanoveného tímto nařízením, 
provedou předchozí posouzení vlivu na 
ochranu údajů podle článku 35 nařízení 
(EU) 2016/679 a postup předchozí 
konzultace podle článku 36 uvedeného 
nařízení.
2. Členské státy zajistí, aby dozorové 
úřady měly pro předchozí posouzení vlivu 
na ochranu údajů a postup předchozí 
konzultace dostatečné zdroje v souladu s 
požadavky stanovenými v nařízení (EU) 
2016/679.
Tento článek se neuplatní v případě, že 
posouzení vlivu na ochranu údajů a 
předchozí konzultace byly provedeny před 
… [datum vstupu tohoto nařízení v 
platnost] a bylo zjištěno, že zpracování by 
nevedlo k vysokému ohrožení práv a 
svobod fyzických osob nebo že správce 
přijal opatření ke zmírnění rizika.
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Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Článek 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3b
Pokyny Evropského sboru pro ochranu 

osobních údajů
Do ... [jeden měsíc po vstupu tohoto 
nařízení v platnost] požádá Komise podle 
článku 70 nařízení (EU) 2016/679 
Evropský sbor pro ochranu osobních 
údajů o vydání pokynů s cílem pomoci 
příslušným dozorovým úřadům 
odpovědným podle nařízení (EU) 
2016/679 posoudit, zda je zpracování 
spadající do oblasti působnosti tohoto 
nařízení, pokud jde o stávající i budoucí 
technologie používané výhradně za 
účelem boje proti pohlavnímu zneužívání 
dětí na internetu, v souladu s nařízením 
(EU) 2016/679.

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Článek 3 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3 c
Mechanismus pro podávání a vyřizování 

stížností
Poskytovatelé interpersonálních 
komunikačních služeb nezávislých na 
číslech, kteří používají technologie pro 
zpracování osobních údajů k odhalování a 
oznamování pohlavního zneužívání dětí 
na internetu a k odhalování, oznamování 
a odstraňování internetové dětské 
pornografie, zavedou účinný a přístupný 
mechanismus, který uživatelům, jejichž 
obsah byl odstraněn nebo oznámen 
donucovacím orgánům nebo organizaci 
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jednající ve veřejném zájmu proti 
pohlavnímu zneužívání dětí na internetu, 
umožní podat stížnost proti jednání 
daného poskytovatele v případě, že 
oznámený nebo odstraněný obsah 
nepředstavuje pohlavní zneužívání dětí na 
internetu podle tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Článek 3 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3d
Účinná právní ochrana

Uživatelé, kteří jsou poškozeni použitím 
konkrétních technologií pro zpracování 
osobních údajů za účelem odhalování a 
oznamování pohlavního zneužívání dětí 
na internetu a odstraňování internetové 
dětské pornografie interpersonálními 
komunikačními službami nezávislými na 
číslech v rámci jejich služeb, mají právo 
na účinnou právní ochranu, pokud 
oznámený nebo odstraněný obsah 
nepředstavuje pohlavní zneužívání dětí na 
internetu podle tohoto nařízení. Členské 
státy zavedou účinné postupy pro výkon 
tohoto práva, mimo jiné pro následující 
případy:
i) obsah uživatelů nebo jejich totožnost 
byly oznámeny organizaci jednající ve 
veřejném zájmu proti pohlavnímu 
zneužívání dětí nebo donucovacím 
orgánům;
ii) obsah uživatelů byl odstraněn nebo byl 
zablokován jejich účet nebo byla 
pozastavena jim nabízená služba.
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Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Článek 3 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3e
Dozorové úřady

Dozorové úřady odpovědné za sledování 
uplatňování tohoto nařízení jsou totožné s 
nezávislými dozorovými úřady určenými 
podle kapitoly VI nařízení (EU) 2016/679.

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Článek 3 f (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3f
Veřejný rejstřík organizací jednajících ve 

veřejném zájmu proti pohlavnímu 
zneužívání dětí

Do ... [jeden měsíc po vstupu tohoto 
nařízení v platnost] zřídí Komise veřejný 
rejstřík organizací jednajících ve 
veřejném zájmu proti pohlavnímu 
zneužívání dětí, s nimiž mohou 
poskytovatelé interpersonálních 
komunikačních služeb nezávislých na 
číslech sdílet osobní údaje podle tohoto 
nařízení, aniž je dotčena kapitola V 
nařízení (EU) 2016/679. Tento veřejný 
rejstřík je zřízen na základě 
transparentních a objektivních kritérií a je 
pravidelně aktualizován.
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Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Článek 3 g (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3g
Statistiky

1. Do ... [šest měsíců po vstupu 
tohoto nařízení v platnost] a poté každý 
rok členské státy zveřejní a předloží 
Komisi zprávy se statistickými údaji o 
všech těchto skutečnostech:
a) celkový počet případů odhaleného 
pohlavního zneužívání dětí na internetu 
oznámených interpersonálními 
komunikačními službami nezávislými na 
číslech a organizacemi jednajícími ve 
veřejném zájmu proti pohlavnímu 
zneužívání dětí příslušným vnitrostátním 
donucovacím orgánům, s rozlišením 
absolutního počtu případů a případů 
oznámených vícekrát a typu poskytovatele 
interpersonálních komunikačních služeb 
nezávislých na číslech, u nějž bylo 
sexuální zneužívání dětí na internetu 
odhaleno;
b) počet dětí identifikovaných 
prostřednictvím opatření podle článku 3 
tohoto nařízení, s rozlišením podle 
pohlaví;
c) počet pachatelů stíhaných na 
základě identifikace pomocí technologie;
d) počet usvědčených pachatelů;
e) počet oznámených falešných 
pozitivních výstupů;
f) technologie použité pro odhalování 
pohlavního zneužívání dětí na internetu a 
jejich podíl na odhalených případech 
pohlavního zneužívání dětí na internetu a
g) poskytovatelé interpersonálních 
komunikačních služeb nezávislých na 
číslech nabízející služby na svém území s 
využitím technologie k odhalování, 
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odstraňování nebo oznamování 
pohlavního zneužívání dětí na internetu.
2. Komise statistiky uvedené v 
odstavci 1 tohoto článku shromažďuje a 
zohledňuje je při přezkumech tohoto 
nařízení podle článku 3h tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Článek 3 h (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3h
Přezkum

1. Na základě oznámení podle čl. 3 
odst. 1 písm. e) a statistik předaných podle 
článku 3g Komise do ... [dva roky po 
vstupu tohoto nařízení v platnost] a poté 
každý rok provede přezkum tohoto 
nařízení a předloží zprávu Evropskému 
parlamentu a Radě.
2. Při provádění přezkumu věnuje 
Komise zvláštní pozornost:
a) všem podmínkám pro zpracování 
osobních údajů vymezeným v čl. 3 odst. 3 
písm. a);
b) přiměřenosti omezení stanoveného 
tímto nařízením, včetně posouzení statistik 
předaných členskými státy podle článku 
3g;
c) technickému pokroku v oblasti 
předmětné činnosti a rozsahu, v jakém 
tento pokrok zlepšuje přesnost a snižuje 
množství falešných pozitivních výstupů.
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Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Článek 3 i (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3i
Podmínky

Aniž je dotčen čl. 3 odst. 1 písm. a) bod xi) 
a xii), uvedou poskytovatelé 
interpersonálních komunikačních služeb 
nezávislých na číslech, kteří využívají 
technologie spadající do oblasti 
působnosti tohoto nařízení, ve svých 
podmínkách jasné a úplné informace o 
fungování těchto opatření a o jejich 
dopadu na důvěrnost sdělení uživatelů.

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Článek 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4 Článek 4

Vstup v platnost a použitelnost Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím 
dnem po vyhlášení v Úředním věstníku 
Evropské unie.

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím 
dnem po vyhlášení v Úředním věstníku 
Evropské unie.

Použije se ode dne 21. prosince 2020 do 
dne 31. prosince 2025.

Použije se ode dne 21. prosince 2020 do dne 
31. prosince 2022.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu 
a přímo použitelné ve všech členských 
státech.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu 
a přímo použitelné ve všech členských 
státech.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Pohlavní zneužívání dětí představuje závažné porušení lidských a základních práv. Může tedy 
odůvodnit omezení základních práv na důvěrnost sdělení a ochranu osobních údajů, pokud 
takové omezení představuje nezbytné a přiměřené opatření v demokratické společnosti a 
respektuje podstatu základních práv a svobod.

Za účelem odhalování, oznamování a odstraňování dětské pornografie  skenují v současné 
době někteří poskytovatelé interpersonálních komunikačních služeb nezávislých na číslech z 
vlastního rozhodnutí komunikaci probíhající např. v rámci zpráv (obsahu a/nebo meta, v 
některých případech historická data). 

Cílem navrhovaného nařízení je omezit právo na ochranu důvěrnosti tak, aby tyto dobrovolné 
činnosti mohly pokračovat i po 21. prosinci 2020, tj. po datu vstupu v platnost evropského 
kodexu pro elektronické komunikace, který by tyto poskytovatele zahrnul do oblasti 
působnosti směrnice 2002/58/ES (soukromí v oblasti elektronických komunikací), čímž by 
jim vznikla povinnost požádat uživatele před skenováním jejich komunikace o souhlas.

Práce zpravodajky a Evropského parlamentu na tomto návrhu nařízení byla značně ztížena 
časovým tlakem, jelikož Komise tento návrh předložila až 10. září 2020 (přestože evropský 
kodex pro elektronické komunikace byl přijat již v prosinci 2018). Komise navíc nedodržela 
svou povinnost přiložit k návrhu posouzení dopadů, jak jí ukládá dohoda o zdokonalení 
tvorby právních předpisů, a nepřeje si zaujmout postoj k tomu, zda jsou stávající dobrovolné 
postupy při odhalování a oznamování dětské pornografie ve skutečnosti v souladu s právními 
předpisy EU. V době přípravy tohoto návrhu zprávy tedy chybějí zásadní informace o míře 
zásahu do základních práv na ochranu důvěrnosti sdělení a ochranu osobních údajů. 

Hlavní prvky tohoto návrhu zprávy:

a) Obecné připomínky

– Šifrování mezi koncovými body je důležitým nástrojem, který zaručuje bezpečnou a 
důvěrnou komunikaci uživatelů, včetně komunikace dětí a obětí. Žádné ustanovení tohoto 
nařízení by nemělo být vykládáno jako zákaz nebo oslabení šifrování mezi koncovými body.

– Navrhované nařízení samo o sobě neposkytuje právní základ pro skenování komunikace ze 
strany poskytovatelů. Namísto toho stanoví omezení některých práv a povinností uvedených 
ve směrnici 2002/58/ES a stanoví další záruky, které musí poskytovatelé dodržovat, pokud se 
chtějí na toto nařízení odvolávat.

b) Vyjasnění oblasti působnosti opatření

– Toto nařízení by se mělo vztahovat pouze na videa nebo obrázky vyměňované 
prostřednictvím služeb výměny zpráv nebo e-mailových služeb. Nemělo by se vztahovat na 
skenování textových nebo zvukových sdělení, jež nadále plně podléhají ustanovením 
směrnice o soukromí a elektronických komunikacích. 

– Vzhledem k dočasné povaze nařízení by měla být jeho věcná působnost omezena na 
zavedenou definici „dětské pornografie“ podle definice ve směrnici 2011/93/EU a 
„pornografického představení“ podle definice v téže směrnici. 



RR\1220572CS.docx 37/61 PE660.288v02-00

CS

– Technologie nemusí být používána před vstupem tohoto nařízení v platnost, pokud splňuje 
všechny podmínky stanovené v tomto nařízení, aby se prokázala odolnost právních předpisů 
vůči změnám v budoucnosti.

c) Další záruky

– Poskytovatelé interpersonálních komunikačních služeb nezávislých na číslech, kteří se 
chtějí odvolat na toto nařízení, musí splňovat určité podmínky. Ty zahrnují:

– provedení povinného předchozího posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a povinné 
konzultace před použitím technologie v souladu s požadavky článků 35 a 36 obecného 
nařízení o ochraně osobních údajů;

– použití čl. 6 odst. 1 písm. d) nebo e) nařízení (EU) 2016/679 jako právního základu;

– zajištění lidského dohledu a zásahu při veškerém zpracování osobních údajů, přičemž 
donucovacím orgánům nebo organizacím jednajícím ve veřejném zájmu není zaslán žádný 
pozitivní výsledek bez předchozí lidské kontroly;

– zavedení vhodných postupů a mechanismů nápravy;

– vyloučení zasahování do jakékoli komunikace chráněné služebním tajemstvím;

– odpovídající právní základ pro předávání údajů mimo EU v souladu s kapitolou V 
obecného nařízení o ochraně osobních údajů;

– účinná právní ochrana poskytovaná členskými státy na vnitrostátní úrovni.

Všechny tyto podmínky musí být splněny, aby byla zajištěna přiměřenost omezení základních 
práv, které tato činnost znamená.

d) Veřejný rejstřík organizací jednajících ve veřejném zájmu proti pohlavnímu 
zneužívání dětí

Komise by měla zřídit veřejný rejstřík organizací jednajících ve veřejném zájmu proti 
pohlavnímu zneužívání dětí, s nimiž mohou poskytovatelé sdílet osobní údaje.

e) Zvýšená transparentnost

Poskytovatelé by měli zveřejnit první zprávu šest měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost 
a poté jednou ročně.

f) Časové omezení navrženého nařízení

Doba použitelnosti uvedeného rozhodnutí by měla být prodloužena do 31. prosince 2022. 
Pokud budou budoucí dlouhodobé právní předpisy přijaty a vstoupí v platnost před uvedeným 
datem, měly by toto nařízení zrušit.
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Menšinové stanovisko skupiny Verts/ALE

(předložené podle čl. 55 odst. 4 jednacího řádu)

Návrh nechrání děti, nýbrž vystavuje děti a dospělé velkým rizikům (např. algoritmům umělé 
inteligence, které falešně označují legální projevy a hovory dětí a dospělých týkající se jejich 
zdraví a sexuálního života), a je v rozporu se základními právy milionů dětí a dospělých. 

Všeobecné, neselektivní prověřování obsahu veškeré soukromé korespondence občanů, kteří 
nejsou podezřelí, soukromými společnostmi, jako kdyby pošta v rámci vyhledávání 
nezákonného obsahu otvírala všechny dopisy, je nejen nepřijatelné z hlediska práva na 
soukromí, a to i samotných dětí a obětí, ale také konkrétně ohrožuje lidská práva menšin, osob 
LGBTQI, politických disidentů, novinářů atd. 

Podle Soudního dvora je soustavné automatizované prověřování komunikace přiměřené 
pouze tehdy, omezuje-li se na podezřelé osoby (věc C-511/18), což návrh nečiní. 

Navzdory navrhovanému nařízení budou tyto postupy nadále v rozporu s obecným nařízením 
o ochraně osobních údajů (neexistuje právní základ opravňující soukromé subjekty k 
odhalování trestné činnosti, není zajištěna přiměřenost). 

Jak dokazuje rostoucí počet oznámení ze strany společností využívajících tento způsob 
všeobecného monitorování, toto hromadné sledování neomezuje šíření nezákonného obsahu, 
ale pouze tento obsah vytlačí do ilegality a ztíží stíhání.

Menšinové stanovisko poslankyně Cornelie Ernstové (GUE/GNL)

(předložené podle čl. 55 odst. 4 jednacího řádu)

Skenování elektronických komunikací, které toto nařízení umožňuje, zejména skenování 
textových zpráv, představuje závažné porušení práv zakotvených v článcích 7 a 8 Listiny 
základních práv EU. Plošný dohled není nikdy odůvodněný, a to ani v rámci boje proti 
nejzávažnější trestné činnosti.
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2.12.2020

STANOVISKO VÝBORU PRO PRÁVA ŽEN A ROVNOST POHLAVÍ

pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o dočasné odchylce od některých 
ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES, pokud jde o používání 
technologií poskytovateli interpersonálních komunikačních služeb nezávislých na číslech ke 
zpracování osobních a jiných údajů pro účely boje proti pohlavnímu zneužívání dětí na 
internetu
(COM(2020)0568 – C9-0288/2020 – 2020/0259(COD))

Zpravodajka: Christine Anderson

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Problém pohlavního zneužívání dětí na internetu je natolik závažný a má tak hrozivé důsledky 
ve všech aspektech života oběti, že jej v žádném případě nelze brát na lehkou váhu. Široké 
využívání internetu a zároveň jeho neustále početnější nástroje a aplikace vedly k vytvoření 
ráje pro spotřebitele pátrající po pornografickém obsahu. Věk nejmladších z těchto osob se 
podle údajů pohybuje v rozmezí od 12 do 17 let. Závislost na pornografickém materiálu má 
neblahý vliv na lidskou mysl, neboť pornografie přestavuje pokřivený náhled na lidské tělo, 
vztahy a interakci mezi ženami a muži. K tomu je nutné připočíst narůstající problém sexuální 
kyberšikany, která cílí na ženy a dívky ve zranitelném postavení, jako tomu bylo u vysoce 
medializovaného případu dívky Mily. Této středoškolské francouzské studentce z řad LGBT 
musela být na začátku roku 2020 přidělena policejní ochrana a dívka musela ze své školy 
odejít poté, co jí bylo na internetu vyhrožováno znásilněním a smrtí. Dívka před těmito 
událostmi kritizovala islám. Případy falešných obvinění z pohlavního zneužívání, která byla 
vznášena celé roky, odůvodňují postup orgánů členských států, které činí veškeré kroky 
k tomu, aby původci těchto úmyslně vykonstruovaných případů byli pohnáni k plné 
odpovědnosti. V obecné rovině je třeba uvést, že od fáze podezření ze spáchání sexuálního 
trestného činu na dítěti přes trestní stíhání až po potrestání pachatele musí být dbáno 
opatrnosti a je třeba se řídit osvědčenými postupy, aby spravedlnosti bylo učiněno zadost. Je 
patrné, že procesní pochybení či trestní řízení v důsledku falešných obvinění ze sexuálního 
trestného činu zaměřeného proti dítěti mohou někdy narušit výkon spravedlnosti tím, že jsou 
potrestáni nevinní občané. Je proto nezbytné, aby zásada presumpce neviny nebyla ani na 
okamžik opomenuta, když na ženu či muže padne podezření z pohlavního zneužívání dětí na 
internetu. Řešení příčin tohoto problému si kromě jiných strategií žádá, aby školy 
spolupracovaly s rodiči s cílem poučit děti o tom, aby vztahy navazovaly z hlediska respektu 
vůči sobě samým, svému tělu a v souladu se svým sebepojetím a také z hlediska úcty 
k ostatním. Úcta k sobě samému a k ostatním vychází z uznání lidské bytosti v jejím citovém 
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a duševním rozměru, aniž by se její tělo stávalo předmětem. Na závěr si dovolujeme vyjádřit 
politování nad tím, že není k dispozici dostatek údajů o odsouzených pachatelích zneužívání 
dětí, a požadujeme, aby odpovědní činitelé v tomto směru vystupňovali své úsilí. To nicméně 
nehovoří proti tomu, že je důležité přijmout opatření v souvislosti s právy na ochranu 
soukromí na internetu, pokud je to nezbytné a právo to umožňuje, jak je uvedeno v návrhu 
Komise.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost 
a vnitřní věci jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Pohlavní zneužívání a pohlavní 
vykořisťování dětí představují závažné 
porušování lidských práv, zejména práv 
dětí na ochranu před všemi formami násilí, 
zneužívání a zanedbávání, špatného 
zacházení nebo vykořisťování, včetně 
sexuálního zneužívání, jak je stanoveno v 
Úmluvě Organizace spojených národů o 
právech dítěte z roku 1989 a v Listině. 
Digitalizace přinesla celou řadu výhod pro 
společnost a hospodářství, ale také 
problémy, včetně nárůstu pohlavního 
zneužívání dětí na internetu. Ochrana dětí 
na internetu je jednou z priorit Unie. Dne 
24. července 2020 přijala Komise strategii 
EU pro účinnější boj proti pohlavnímu 
zneužívání dětí 9 (dále jen „strategie“), 
jejímž cílem je na úrovni Unie účinně 
reagovat na trestný čin pohlavního 
zneužívání dětí.

(4) Pohlavní zneužívání a pohlavní 
vykořisťování dětí představují závažné 
porušování lidských práv, zejména práv 
dětí na ochranu před všemi formami násilí, 
zneužívání a zanedbávání, špatného 
zacházení nebo vykořisťování, včetně 
sexuálního zneužívání, jak je stanoveno v 
Úmluvě Organizace spojených národů o 
právech dítěte z roku 1989 a v Listině. 
Istanbulská úmluva navíc uznává, že 
dívky jsou často vystaveny závažným 
formám genderově podmíněného násilí, 
včetně kybernetického násilí. Digitalizace 
přinesla celou řadu výhod pro společnost a 
hospodářství, ale také výzvy, zejména 
nárůst pohlavního zneužívání dětí a 
pohlavního vykořisťování dětí na 
internetu, které se během pandemie 
COVID-19 ještě více rozšířilo, což je 
důsledkem širšího přístupu k 
potenciálním obětem a prudkého nárůstu 
výměny dětské pornografie mezi pachateli. 
Během období pandemie COVID-19 se 
rovněž zvýšil počet případů tzv. 
groomingu, včetně nárůstu obsahu 
vytvořeného samotnými uživateli. Kromě 
toho je pro donucovací orgány obtížnější 
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předcházet pohlavnímu vykořisťování dětí 
na internetu a odhalovat, vyšetřovat a 
stíhat toto jednání kvůli stále častějšímu 
zneužívání technologií na ochranu 
soukromí pachateli ke skrývání jejich 
hrůzných činů. Podle Europolu může 
šíření anonymizačních nástrojů a vyšší 
množství materiálů zobrazujících pohlavní 
zneužívání dětí rovněž vést k vyššímu 
riziku opakované viktimizace8a. Ochrana 
dětí na internetu je jednou z priorit Unie, 
neboť děti jsou v naší společnosti 
nejzranitelnější a nejsou schopny se 
bránit.

_________________ _________________
8a Zpráva Europolu „Zneužívání izolace: 
pachatelé a oběti pohlavního zneužívání 
dětí na internetu během pandemie 
COVID-19“, zveřejněno dne 19. června 
2020.

9 Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů – Strategie EU pro 
účinnější boj proti pohlavnímu zneužívání 
dětí, 24.7.2020, COM(2020) 607 final.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Dívky a mladé ženy jsou obzvláště 
vystaveny riziku pohlavního zneužívání a 
pohlavního vykořisťování a figurují v 
převážné většině případů pohlavního 
zneužívání dětí na internetu. Podle 
organizace THORN a Kanadského 
střediska pro ochranu dětí 80 % ze všech 
dětí, které se staly obětí pohlavního 
zneužívání, byly dívky. Podle údajů 
obsažených ve zprávě asociace INHOPE z 
roku 2019 tvořily 91 % obětí dívky, 7 % 
byli chlapci a medián věku obětí klesá, 
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přičemž 92 % obětí bylo mladších 13 let. 
Podle mezinárodní zprávy organizace 
Učiňte přítrž dětské prostituci, dětské 
pornografii a obchodování s dětmi pro 
sexuální účely (End Child Prostitution, 
Child Pornography & Trafficking of 
Children for Sexual Purposes – ECPAT) z 
roku 2017 jsou dětskými sexuálními 
delikventy převážně chlapci1a, což je 
důležité pro nastavení klíčových 
ukazatelů. Je proto důležité, aby dívky a 
chlapci měli přístup k bezpečným, 
dostupným a věkově přiměřeným kanálům 
pro oznamování zneužívání bez strachu, 
zejména je-li pachatel součástí nejbližšího 
okruhu lidí kolem oběti, neboť v takových 
případech oznamování není časté.
_________________
1a Věstník sítě ECPAT, mezinárodní 
zpráva s názvem „Skoncujme s pohlavním 
vykořisťováním dětí“ (End Child Sexual 
Exploitation), zveřejněno v dubnu 2017; 
https://www.ecpat.org/wp-
content/uploads/2017/04/Journal_No12-
ebook.pdf

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4b) Dne 24. července 2020 přijala 
Komise strategii EU pro účinnější boj 
proti pohlavnímu zneužívání dětí1a (dále 
jen „strategie“), jejímž cílem je na úrovni 
Unie účinně reagovat na trestný čin 
pohlavního zneužívání dětí s patřičným 
ohledem na různé formy pohlavního 
zneužívání, které dívky a chlapci zažívají; 
V rámci této strategie Komise oznámila, že 
navrhne odvětvové právní akty, mimo jiné 
i „jasné závazné povinnosti odhalovat a 
nahlašovat pohlavní zneužívání dětí, které 
zajistí větší jasnost a jistotu v práci 
donucovacích orgánů a příslušných 

https://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2017/04/Journal_No12-ebook.pdf
https://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2017/04/Journal_No12-ebook.pdf
https://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2017/04/Journal_No12-ebook.pdf
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aktérů v soukromém sektoru, aby mohli 
bojovat proti online zneužívání“. Bez 
ohledu na uvedenou strategii je však 
nanejvýš zapotřebí zavést preventivní 
opatření a cílenější přístup, aby se 
zohlednily specifické okolnosti a potřeby 
různých zranitelných skupin dětí, zejména 
dívek.
_________________
1a Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů nazvané Strategie EU pro 
účinnější boj proti pohlavnímu zneužívání 
dětí, 24. 2020, COM(2020)0607 final.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Někteří poskytovatelé 
interpersonálních komunikačních služeb 
nezávislých na číslech, např. webového e-
mailu a služeb výměny zpráv, již z 
vlastního rozhodnutí používají specifické 
technologie k odhalování a oznamování 
pohlavního zneužívání dětí na internetu 
donucovacím orgánům a organizacím 
jednajícím ve veřejném zájmu proti 
pohlavnímu zneužívání dětí nebo k 
odstraňování dětské pornografie. Tyto 
organizace odkazují na národní horké linky 
pro oznamování dětské pornografie, jakož i 
na organizace, jejichž účelem je omezit 
pohlavní vykořisťování dětí a předcházet 
viktimizaci dětí, a to v Unii i ve třetích 
zemích. Tyto dobrovolné činnosti hrají 
kolektivně cennou úlohu při umožnění 
identifikace a záchrany obětí a při 
omezování dalšího šíření dětské 
pornografie a zároveň přispívají k 
identifikaci a vyšetřování pachatelů a 
prevenci trestných činů pohlavního 

(5) Komunikační interpersonální 
služby nezávislé na číslech mohou hrát 
významnou úlohu při odhalování případů 
pohlavního zneužívání dětí na internetu a 
při odstraňování dětské pornografie přímo 
u zdroje ze svých platforem, aby se 
zabránilo další viktimizaci, neboť každá 
nová vizualizace takového materiálu je 
pro oběť škodlivá. Někteří poskytovatelé 
interpersonálních komunikačních služeb 
nezávislých na číslech, např. webového e-
mailu a služeb výměny zpráv, již z 
vlastního rozhodnutí používají specifické 
technologie k odhalování a oznamování 
pohlavního zneužívání dětí na internetu 
donucovacím orgánům a organizacím 
jednajícím ve veřejném zájmu proti 
pohlavnímu zneužívání dětí a jejich 
pohlavnímu vykořisťování nebo k 
odhalování, odstraňování dětské 
pornografie u vlastních služeb a 
oznamování tohoto materiálu. Aby bylo 
možné identifikovat dětské oběti a 
poskytovatelům komunikačních 
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zneužívání dětí. interpersonálních služeb nezávislých na 
číslech bylo umožněno řádně rozpoznat 
chyby při odhalování uvedeného 
materiálu, měly by být všechny případy 
možného pohlavního zneužívání dětí na 
internetu hlášeny donucovacím orgánům 
a organizacím jednajícím ve veřejném 
zájmu proti pohlavnímu zneužívání dětí. 
Tyto organizace odkazují na národní horké 
linky pro oznamování dětské pornografie, 
jakož i na organizace, jejichž účelem je 
omezit pohlavní vykořisťování dětí a 
předcházet viktimizaci dětí, a to v Unii i ve 
třetích zemích. Tyto dobrovolné činnosti 
hrají kolektivně cennou úlohu při 
umožnění identifikace a záchrany obětí a 
při omezování dalšího šíření materiálů 
zobrazujících pohlavní zneužívání a 
pohlavní vykořisťování dětí a zároveň 
přispívají k identifikaci a vyšetřování 
pachatelů a k prevenci trestných činů 
pohlavního zneužívání a pohlavního 
vykořisťování dětí.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Do 20. prosince 2020 je zpracování 
osobních údajů poskytovateli 
interpersonálních komunikačních služeb 
nezávislých na číslech prostřednictvím 
dobrovolných opatření za účelem 
odhalování a oznamování pohlavního 
zneužívání dětí na internetu a odstraňování 
dětské pornografie upraveno nařízením 
(EU) 2016/679.

(6) Do 20. prosince 2020 je zpracování 
osobních údajů poskytovateli 
interpersonálních komunikačních služeb 
nezávislých na číslech prostřednictvím 
dobrovolných opatření za účelem 
odhalování a oznamování pohlavního 
zneužívání dětí na internetu a odstraňování 
materiálů zobrazujících pohlavní 
zneužívání a vykořisťování dětí upraveno 
nařízením (EU) 2016/679.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7



RR\1220572CS.docx 45/61 PE660.288v02-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Směrnice 2002/58/ES neobsahuje 
žádná specifická ustanovení týkající se 
zpracování osobních a jiných údajů v 
souvislosti s poskytováním služeb 
elektronických komunikací za účelem 
odhalování a oznamování pohlavního 
zneužívání dětí na internetu a odstraňování 
dětské pornografie. Podle čl. 15 odst. 1 
směrnice 2002/58/ES však mohou členské 
státy přijmout legislativní opatření k 
omezení rozsahu práv a povinností 
stanovených mimo jiné v článcích 5 a 6 
uvedené směrnice, jež se týkají důvěrnosti 
sdělení a provozních údajů, za účelem 
prevence, vyšetřování, odhalování a stíhání 
trestných činů souvisejících s pohlavním 
zneužíváním dětí. Jelikož taková 
legislativní opatření neexistují a na úrovni 
Unie dosud není přijat nový dlouhodobý 
právní rámec pro účinný boj proti 
pohlavnímu zneužívání dětí oznámený ve 
strategii, neexistoval by právní základ pro 
to, aby poskytovatelé interpersonálních 
komunikačních služeb nezávislých na 
číslech mohli i nadále odhalovat a 
oznamovat pohlavní zneužívání dětí na 
internetu a odstraňovat dětskou pornografii 
ve svých službách i po 21. prosinci 2020.

(7) Směrnice 2002/58/ES neobsahuje 
žádná specifická ustanovení týkající se 
zpracování osobních a jiných údajů v 
souvislosti s poskytováním služeb 
elektronických komunikací za účelem 
odhalování a oznamování pohlavního 
zneužívání dětí na internetu a odstraňování 
dětské pornografie. Podle čl. 15 odst. 1 
směrnice 2002/58/ES však mohou členské 
státy přijmout legislativní opatření k 
omezení rozsahu práv a povinností 
stanovených mimo jiné v článcích 5 a 6 
uvedené směrnice, jež se týkají důvěrnosti 
sdělení a provozních údajů, za účelem 
prevence, vyšetřování, odhalování a stíhání 
trestných činů souvisejících s pohlavním 
zneužíváním dětí. Jelikož taková 
vnitrostátní legislativní opatření neexistují 
a na úrovni Unie dosud není přijat nový 
dlouhodobý právní rámec pro účinný boj 
proti pohlavnímu zneužívání dětí 
oznámený ve strategii, neexistoval by 
právní základ pro to, aby poskytovatelé 
interpersonálních komunikačních služeb 
nezávislých na číslech mohli i nadále 
odhalovat a oznamovat pohlavní 
zneužívání dětí na internetu a odhalovat 
dětskou pornografii u svých služeb, tento 
materiál z nich odstraňovat a jeho 
existenci oznamovat i po 21. prosinci 
2020.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Toto nařízení proto stanoví 
dočasnou odchylku od čl. 5 odst. 1 a 
článku 6 směrnice 2002/58/ES, které 
chrání důvěrnost sdělení a provozních 
údajů. Jelikož směrnice 2002/58/ES byla 
přijata na základě článku 114 Smlouvy o 
fungování Evropské unie, je třeba přijmout 

(8) Toto nařízení proto stanoví 
dočasnou odchylku od čl. 5 odst. 1 a 
článku 6 směrnice 2002/58/ES, které 
chrání důvěrnost sdělení a provozních 
údajů. Dobrovolná opatření poskytovatelů 
nabízejících interpersonální komunikační 
služby nezávislé na číslech v Unii 
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toto nařízení na stejném právním základě. 
Ne všechny členské státy nadto přijaly na 
vnitrostátní úrovni legislativní opatření k 
omezení rozsahu práv a povinností 
stanovených v těchto ustanoveních v 
souladu s čl. 15 odst. 1 směrnice 
2002/58/ES a přijetí takových opatření s 
sebou nese značné riziko roztříštěnosti, jež 
by mohla nepříznivě ovlivnit vnitřní trh.

uplatňovaná výhradně za účelem 
odhalování a oznamování pohlavního 
zneužívání dětí na internetu a odhalování, 
odstraňování a oznamování dětské 
pornografie se proto stanou předmětem 
záruk a podmínek stanovených v tomto 
nařízení. Jelikož směrnice 2002/58/ES 
byla přijata na základě článku 114 
Smlouvy o fungování Evropské unie, je 
třeba přijmout toto nařízení na stejném 
právním základě. Ne všechny členské státy 
nadto přijaly na vnitrostátní úrovni 
legislativní opatření k omezení rozsahu 
práv a povinností stanovených v těchto 
ustanoveních v souladu s čl. 15 odst. 1 
směrnice 2002/58/ES a přijetí takových 
opatření s sebou nese značné riziko 
roztříštěnosti, jež by mohla nepříznivě 
ovlivnit vnitřní trh a ochranu základních 
práv, zejména práv dětí, které se v rámci 
Unie stanou obětí pohlavního zneužívání 
na internetu.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Vzhledem k tomu, že výhradním 
cílem tohoto nařízení je umožnit i nadále 
některé stávající činnosti zaměřené na boj 
proti pohlavnímu zneužívání dětí na 
internetu, měla by být odchylka stanovená 
tímto nařízením omezena na zavedenou 
technologii, kterou interpersonální 
komunikační služby nezávislé na číslech 
pravidelně používají pro účely odhalování 
a oznamování pohlavního zneužívání dětí 
na internetu a odstraňování dětské 
pornografie před vstupem tohoto nařízení 
v platnost. Odkaz na technologii zahrnuje v 
případě potřeby jakýkoli lidský přezkum, 
který se přímo týká používání dané 
technologie a dohledu nad ní. Používání 
předmětné technologie by proto mělo být v 
daném odvětví běžné, aniž by bylo 

(11) Vzhledem k tomu, že výhradním 
cílem tohoto nařízení je umožnit i nadále 
některé stávající činnosti zaměřené na boj 
proti pohlavnímu zneužívání dětí na 
internetu, měla by být odchylka stanovená 
tímto nařízením omezena na zavedenou 
technologii, kterou interpersonální 
komunikační služby nezávislé na číslech 
pravidelně používají pro účely odhalování 
a oznamování pohlavního zneužívání dětí 
na internetu a odstraňování dětské 
pornografie. Odkaz na technologii zahrnuje 
v případě potřeby jakýkoli lidský přezkum, 
který se přímo týká používání dané 
technologie a dohledu nad ní. Používání 
předmětné technologie by proto mělo být v 
daném odvětví běžné, aniž by bylo 
nezbytně vyžadováno, aby tuto technologii 
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nezbytně vyžadováno, aby tuto technologii 
používali všichni poskytovatelé a aniž by 
bylo bráněno dalšímu vývoji technologie 
způsobem respektujícím soukromí. V 
tomto ohledu by mělo být nepodstatné, zda 
konkrétní poskytovatel, který se snaží 
využít této odchylky, již tuto technologii 
používá ke dni vstupu tohoto nařízení v 
platnost, či nikoli. Typy zaváděných 
technologií by měly být v souladu se 
současným stavem v odvětví co nejméně 
narušující soukromí a neměly by 
zahrnovat systematické filtrování a 
skenování sdělení obsahujících text, ale 
měly by se zabývat pouze konkrétními 
sděleními v případě konkrétních prvků 
podezření na pohlavní zneužívání dětí.

používali všichni poskytovatelé a aniž by 
bylo bráněno dalšímu vývoji technologie 
způsobem respektujícím soukromí. V 
tomto ohledu by mělo být nepodstatné, zda 
konkrétní poskytovatel, který se snaží 
využít této odchylky, již tuto technologii 
používá ke dni vstupu tohoto nařízení v 
platnost, či nikoli. Typy zaváděných 
technologií by měly v souladu se 
současným stavem v odvětví co nejméně 
narušovat soukromí. Použité technologie 
by neměly být schopny porozumět obsahu 
komunikace, ale měly by být schopny 
odhalit vzorce odpovídající možnému 
pohlavního zneužívání dětí.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) V zájmu zajištění transparentnosti a 
odpovědnosti, pokud jde o činnosti 
prováděné na základě odchylky, by 
poskytovatelé měli každoročně zveřejňovat 
zprávy o zpracování spadajícím do oblasti 
působnosti tohoto nařízení, včetně druhu a 
objemu zpracovávaných údajů, počtu 
zjištěných případů, opatření použitých k 
výběru a zlepšení klíčových ukazatelů, 
počtu chyb a chybovosti (falešně 
pozitivních výstupů) různých použitých 
technologií, opatření použitých k omezení 
chybovosti a dosažené chybovosti, politiky 
uchovávání údajů a uplatňovaných záruk 
ochrany údajů.

(14) V zájmu zajištění transparentnosti a 
odpovědnosti, pokud jde o činnosti 
prováděné na základě odchylky, by 
poskytovatelé měli každoročně zveřejňovat 
zprávy o zpracování spadajícím do oblasti 
působnosti tohoto nařízení, včetně druhu a 
objemu zpracovávaných údajů, počtu 
zjištěných případů pohlavního zneužívání 
dětí, které by měly být pokud možno 
rozčleněny podle pohlaví, opatření 
použitých k výběru a zlepšení klíčových 
ukazatelů, počtu chyb a chybovosti 
(falešně pozitivních výstupů) různých 
použitých technologií, opatření použitých k 
omezení chybovosti a dosažené 
chybovosti, politiky uchovávání údajů a 
uplatňovaných záruk ochrany údajů.

Pozměňovací návrh 10

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

Tímto nařízením se stanoví dočasná a 
přísně omezená pravidla, která se odchylují 
od některých povinností ze směrnice 
2002/58/ES, a to výhradně s cílem umožnit 
poskytovatelům interpersonálních 
komunikačních služeb nezávislých na 
číslech, aby i nadále používali technologie 
pro zpracování osobních a jiných údajů v 
rozsahu nezbytném k odhalování a 
oznamování pohlavního zneužívání dětí na 
internetu a k odstraňování dětské 
pornografie u svých služeb.

Tímto nařízením se stanoví dočasná a 
přísně omezená pravidla, která se odchylují 
od některých povinností ze směrnice 
2002/58/ES, a to výhradně s cílem umožnit 
poskytovatelům interpersonálních 
komunikačních služeb nezávislých na 
číslech, aby používali technologie pro 
zpracování osobních údajů v přiměřeném 
rozsahu nezbytném k odhalování a 
oznamování pohlavního zneužívání dětí na 
internetu a k odhalování a odstraňování 
dětské pornografie u svých služeb a k 
oznamování takového materiálu.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) materiál, který přestavuje dětskou 
pornografii ve smyslu čl. 2 písm. c) 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2011/93/EU;

vypouští se

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) „navazování kontaktu“, což 
znamená: 
i) návrh dospělé osoby na setkání s 
dítětem, které nedosáhlo věku způsobilosti 
k pohlavnímu styku, za účelem spáchání 
některého z trestných činů uvedených v čl. 
3 odst. 4 a čl. 5 odst. 6 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2011/93/EU1a; nebo
ii) pokus dospělé osoby o setkání s 
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dítětem, které nedosáhlo věku způsobilosti 
k pohlavnímu styku, za účelem spáchání 
některého z trestných činů uvedených v čl. 
5 odst. 2 nebo 3, přičemž tato dospělá 
osoba dítě, které dosud nedosáhlo věku 
způsobilosti k pohlavnímu styku, požádá o 
poskytnutí dětské pornografie, která je 
zobrazuje.
_________________
1a Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2011/93/EU ze dne 13. prosince 
2011 o boji proti pohlavnímu zneužívání a 
pohlavnímu vykořisťování dětí a proti 
dětské pornografii, kterou se nahrazuje 
rámcové rozhodnutí Rady 2004/68/SVV 
(Úř. věst. L 335, 17.12.2011, s. 1).

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) navazování kontaktu s dětmi k 
sexuálním účelům, tj. za účelem účasti na 
sexuálních praktikách s dítětem nebo za 
účelem výroby dětské pornografie 
některou z těchto metod:

vypouští se

i) lákání dítěte poskytováním darů nebo 
jiných výhod;
ii) vyhrožování dítěti nepříznivým 
důsledkem, který je způsobilý mít na dítě 
významný dopad;
iii) prezentace pornografických materiálů 
dítěti nebo jejich zpřístupnění dítěti;

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) „pornografické představení“ ve c) „pornografické představení“ ve 
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smyslu čl. 2 písm. e) směrnice 
2011/93/EU.

smyslu čl. 2 písm. e) směrnice 
2011/93/EU, včetně zveřejňování 
pornografických materiálů ze msty.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) „sexuální nátlak“ ve smyslu 
směrnice 2011/93/EU;

Pozměňovací návrh 16

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) „dítětem“ osoba, která dosud 
nedosáhla věku způsobilosti k pohlavnímu 
styku;

Pozměňovací návrh 17

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b) „dětskou pornografií“
a) materiál, který přestavuje dětskou 
pornografii ve smyslu čl. 2 písm. c) 
směrnice 2011/93/EU;
b) materiál, který představuje dětskou 
prostituci ve smyslu čl. 2 písm. d) 
směrnice 2011/93/EU.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zvláštní povinnosti stanovené v čl. 5 odst. 
1 a článku 6 směrnice 2002/58/ES se 
nevztahují na zpracování osobních a jiných 
údajů v souvislosti s poskytováním 
interpersonálních komunikačních služeb 
nezávislých na číslech, které jsou nezbytně 
nutné pro použití technologie výhradně za 
účelem odstranění dětské pornografie a 
odhalování nebo oznamování pohlavního 
zneužívání dětí na internetu donucovacím 
orgánům a organizacím jednajícím ve 
veřejném zájmu proti pohlavnímu 
zneužívání dětí, za předpokladu, že:

Zvláštní povinnosti stanovené v čl. 5 odst. 
1 a článku 6 směrnice 2002/58/ES se 
nevztahují na zpracování osobních údajů v 
souvislosti s poskytováním 
interpersonálních komunikačních služeb 
nezávislých na číslech, které jsou nezbytně 
nutné pro použití technologie výhradně za 
účelem odhalení a odstranění dětské 
pornografie a odhalování pohlavního 
zneužívání dětí na internetu nebo jejich 
oznamování donucovacím orgánům a 
organizacím jednajícím ve veřejném zájmu 
proti pohlavnímu zneužívání dětí, za 
předpokladu, že:

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zpracování je přiměřené a omezené 
na zavedené technologie, které 
poskytovatelé interpersonálních 
komunikačních služeb nezávislých na 
číslech za tímto účelem před vstupem 
tohoto nařízení v platnost pravidelně 
používají a které jsou v souladu se 
současným stavem techniky v tomto 
odvětví a nejméně narušují soukromí;

a) zpracování je přiměřené a omezené 
na zavedené technologie, které 
poskytovatelé interpersonálních 
komunikačních služeb nezávislých na 
číslech za tímto účelem pravidelně 
používají a které jsou v souladu se 
současným stavem techniky v tomto 
odvětví a nejméně narušují soukromí;

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zpracování je omezeno na to, co je 
nezbytně nutné pro účely odhalování a 
oznamování pohlavního zneužívání dětí na 
internetu a odstraňování dětské 
pornografie, a ledaže bylo pohlavní 

d) zpracování je omezeno na to, co je 
nezbytně nutné pro účely odhalování a 
oznamování pohlavního zneužívání dětí na 
internetu a odhalování, oznamování a 
odstraňování dětské pornografie; pokud 
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zneužívání dětí na internetu jako takové 
odhaleno a potvrzeno, je okamžitě 
vymazáno;

nebylo odhaleno žádné pohlavní 
zneužívání dětí na internetu ani potvrzeno 
jako takové, příslušné údaje jsou 
uchovávány pouze po nezbytnou dobu pro 
následující účely:

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. d – odrážka 1 (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– podávání zpráv donucovacím 
orgánům a jiným příslušným veřejným 
orgánům a reakce na jejich přiměřené 
požadavky;

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. d – odrážka 2 (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– zablokování účtu dotčeného 
uživatele;

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. d – odrážka 3 (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– ve vztahu k datům spolehlivě 
identifikovaným jako dětská pornografie 
vytvoření jedinečného, nepřevoditelného 
digitálního podpisu („hash“);

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. d – odrážka 4 (nová)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– správní nebo soudní řízení či 
přezkum nebo správní či soudní opravný 
prostředek.

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) poskytovatel každoročně zveřejňuje 
zprávu o souvisejícím zpracování, včetně 
druhu a objemu zpracovávaných údajů, 
počtu zjištěných případů, opatření 
použitých k výběru a zlepšení klíčových 
ukazatelů, počtu a mírách chyb (falešně 
pozitivních výstupů) různých používaných 
technologií, opatření použitých k omezení 
chybovosti a dosažené chybovosti, politiky 
uchovávání údajů a uplatňovaných záruk 
ochrany údajů.

e) poskytovatel každoročně zveřejňuje 
zprávu o souvisejícím zpracování, včetně 
druhu a objemu zpracovávaných údajů, 
počtu zjištěných, oznámených a 
odstraněných případů pohlavního 
zneužívání dětí a dětské pornografie, které 
jsou pokud možno rozčleněny podle 
pohlaví, opatření použitých k výběru a 
zlepšení klíčových ukazatelů, počtu a 
mírách chyb (falešně pozitivních výstupů) 
různých používaných technologií, opatření 
použitých k omezení chybovosti a 
dosažené chybovosti, politiky uchovávání 
údajů a uplatňovaných záruk ochrany 
údajů.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud jde o písmeno d), pokud bylo 
pohlavní zneužívání dětí na internetu 
odhaleno a potvrzeno jako takové, mohou 
být příslušné údaje uchovávány pouze pro 
následující účely a pouze po nezbytnou 
dobu:

vypouští se

– pro podávání zpráv donucovacím 
orgánům a jiným příslušným veřejným 
orgánům a pro reagování na jejich 
přiměřené požadavky,
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– pro zablokování účtu dotčeného 
uživatele,
– ve vztahu k údajům spolehlivě 
identifikovaným jako dětská pornografie, 
pro účely vytvoření jedinečného, 
nepřevoditelného digitálního podpisu 
(„hash“);

Odůvodnění

Přesunuto do ustanovení písmene d).
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