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8.12.2021 A9-0332/239

Pozměňovací návrh 239
Emmanuel Maurel, Martin Schirdewan
za skupinu The Left

Zpráva A9-0332/2021
Andreas Schwab
Akt o digitálních trzích
(COM(2020)0842 – C9-0419/2020 – 2020/0374(COD))

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36a) Osobní údaje shromážděné nebo 
vygenerované strážci by neměly být 
zpracovávány pro komerční účely, jako je 
přímý marketing, profilování, 
behaviorálně cílená reklama a 
doporučovací systémy založené na 
shromažďování osobních údajů.
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8.12.2021 A9-0332/240

Pozměňovací návrh 240
Emmanuel Maurel, Martin Schirdewan
za skupinu The Left

Zpráva A9-0332/2021
Andreas Schwab
Akt o digitálních trzích
(COM(2020)0842 – C9-0419/2020 – 2020/0374(COD))

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) se musí zdržet kombinování 
osobních údajů získaných z určených 
hlavních služeb platforem s osobními údaji 
z jakýchkoli jiných služeb nabízených 
strážcem nebo s osobními údaji ze služeb 
třetích stran a zdržet se přihlašování 
koncových uživatelů k dalším službám 
strážce s cílem kombinovat osobní údaje, 
pokud nebyla koncovému uživateli 
předložena konkrétní možnost volby 
a nebyl poskytnut souhlas ve smyslu 
nařízení (EU) 2016/679; 

a) se musí zdržet kombinování a 
křížového používání osobních údajů 
získaných z určených hlavních služeb 
platforem s osobními údaji z jakýchkoli 
jiných služeb nabízených strážcem nebo s 
osobními údaji ze služeb třetích stran a 
zdržet se přihlašování koncových uživatelů 
k dalším službám strážce s cílem 
kombinovat osobní údaje;

Or. en



AM\1245265CS.docx PE702.837v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

A9-0332/241

Pozměňovací návrh 241
Emmanuel Maurel
za skupinu The Left

Zpráva A9-0332/2021
Andreas Schwab
Akt o digitálních trzích
(COM(2020)0842 – C9-0419/2020 – 2020/0374(COD))

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) nesmí od podnikatelských nebo 
koncových uživatelů vyžadovat, aby se 
přihlásili k jakékoli jiné základní službě 
platformy určené podle článku 3 nebo té, 
která splňuje prahové hodnoty uvedené 
v čl. 3 odst. 2 písm. b) nebo aby se na nich 
registrovali, a to jako podmínku pro 
přístup ke hlavním službám platforem 
určeným podle uvedeného článku nebo pro 
přihlášení do těchto služeb nebo registraci 
v nich;

f) nevyžaduje od podnikatelských 
nebo koncových uživatelů, aby se přihlásili 
k jakékoli jiné základní službě platformy 
nebo aby se na nich registrovali nebo je 
používali jako podmínku pro možnost 
využívat hlavní služby platforem určené 
podle uvedeného článku, mít k nim přístup 
nebo možnost přihlásit se do těchto služeb 
nebo registrovat se v nich;
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8.12.2021 A9-0332/242

Pozměňovací návrh 242
Martin Schirdewan, Emmanuel Maurel
za skupinu The Left

Zpráva A9-0332/2021
Andreas Schwab
Akt o digitálních trzích
(COM(2020)0842 – C9-0419/2020 – 2020/0374(COD))

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. a) 
nařízení (EU) 2016/679 nesmí využívat 
souhlas jako právní důvod pro zpracování 
osobních údajů o rasovém nebo etnickém 
původu, politických názorech, 
náboženském či filozofickém přesvědčení, 
členství v odborových organizacích, 
genetických nebo biometrických 
informacích, sexuálním životě nebo 
sexuální orientaci a zdraví dané osob k 
zacílení svých komerčních aktivit, jako je 
digitální reklama, na konkrétní fyzické 
osoby.
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8.12.2021 A9-0332/243

Pozměňovací návrh 243
Emmanuel Maurel
za skupinu The Left

Zpráva A9-0332/2021
Andreas Schwab
Akt o digitálních trzích
(COM(2020)0842 – C9-0419/2020 – 2020/0374(COD))

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Je-li pro zajištění souladu s tímto 
nařízením nezbytný souhlas se 
shromažďováním a zpracováním osobních 
údajů, přijme strážce nezbytná opatření, 
aby podnikatelským uživatelům umožnil 
přímo získat požadovaný souhlas se 
zpracováním, pokud je to vyžadováno 
nařízením (EU) 2016/679 a směrnicí 
2002/58/ES, nebo aby dodržoval pravidla 
a zásady Unie v oblasti ochrany údajů 
a soukromí jinými způsoby, včetně 
případného poskytování řádně 
anonymizovaných údajů podnikatelským 
uživatelům. Strážce nesmí získání tohoto 
souhlasu činit podnikatelskému uživateli 
obtížnější než získání souhlasu pro vlastní 
služby strážce.

2. Je-li pro zajištění souladu s tímto 
nařízením nezbytný souhlas se 
shromažďováním, zpracováním a sdílením 
osobních údajů, přijme strážce nezbytná 
opatření, aby podnikatelským uživatelům 
umožnil přímo získat požadovaný souhlas 
se zpracováním, pokud je to vyžadováno k 
dodržení pravidel a zásad Unie v oblasti 
ochrany údajů a soukromí podle nařízení 
(EU) 2016/679 a směrnice 2002/58/ES. 
Strážce nesmí získání tohoto souhlasu činit 
podnikatelskému uživateli obtížnější než 
získání souhlasu pro vlastní služby strážce.

Or. en

Odůvodnění

The principle of non-circumvention laid down in Article 6a(2), according to which, when the 
consent of the end user is required to collect, process and share personal data, the access 
controller must give the user company the possibility of requesting consent directly, must not 
be rendered de facto inoperative by the possibility for access controllers to provide 
anonymized data instead, which is of very limited interest to the user company. In order to 
maintain their hegemony over data, which is the main cause of unfair competition in digital 
markets, gatekeepers will systematically make use of this possibility. It is important to note, 
given the ability of gatekeepers to determine end-user choices, that obtaining consent from 
the business user should be no more difficult than obtaining consent from the gatekeeper.


