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12.12.2018 B8-0561/1 

Pozměňovací návrh  1 

Michał Boni 

za skupinu PPE 

 

Návrh usnesení B8-0561/2018 

Claude Moraes 

za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 

Odpovídající úroveň ochrany osobních údajů v Japonsku 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění M 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

M. vzhledem k tomu, že Komise uvádí, 

že doplňková pravidla by byla právně 

závazná pro všechny provozovatele 

podniků zacházející s osobními 

informacemi, kteří obdrží osobní údaje z 

EU na základě rozhodnutí o odpovídající 

úrovni ochrany, a musí tudíž dodržet tato 

pravidla a veškerá související práva a 

povinnosti, a že by tato pravidla mohla 

vymáhat Komise pro ochranu osobních 

údajů i japonské soudy; vzhledem k tomu, 

že někteří japonští odborníci zpochybňují, 

zda jsou doplňková pravidla závazná; 

M. vzhledem k tomu, že doplňková 

pravidla by byla právně závazná pro 

všechny provozovatele podniků zacházející 

s osobními informacemi, kteří obdrží 

osobní údaje z EU na základě rozhodnutí o 

odpovídající úrovni ochrany, a musí tudíž 

dodržet tato pravidla a veškerá související 

práva a povinnosti, a že by tato pravidla 

mohla vymáhat Komise pro ochranu 

osobních údajů i japonské soudy; 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/2 

Pozměňovací návrh  2 

Michał Boni 

za skupinu PPE 

 

Návrh usnesení B8-0561/2018 

Claude Moraes 

za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 

Odpovídající úroveň ochrany osobních údajů v Japonsku 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. konstatuje, že věcná působnost 

zjištění o odpovídající úrovni ochrany 

není dostatečně vymezena v článku 1 

návrhu prováděcího rozhodnutí, protože 

zákon o ochraně osobních informací ze 

své věcné působnosti vylučuje několik 

kategorií podniků a zpracovatelských 

činností; vyzývá Komisi, aby poskytla další 

a podrobná objasnění dopadu takových 

výjimek na osobní údaje předané z EU do 

Japonska a aby v článku 1 návrhu 

prováděcího rozhodnutí jasně uvedla, na 

která předání osobních údajů z EU se 

rozhodnutí o odpovídající úrovni ochrany 

vztahuje, a pokud jde o předávání 

manuálně zpracovaných osobních údajů, 

muselo by se na dotčené operace 

zpracování vztahovat, pakliže jsou dále 

elektronicky zpracovávány v Japonsku; 

7. konstatuje, že kategorie podniků a 

zpracovatelských činností, které jsou 

vyloučeny z věcné působnosti zákona o 

ochraně osobních informací, byly 

výslovně vyloučeny z působnosti zjištění o 

odpovídající úrovni ochrany; 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/3 

Pozměňovací návrh  3 

Michał Boni 

za skupinu PPE 

 

Návrh usnesení B8-0561/2018 

Claude Moraes 

za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 

Odpovídající úroveň ochrany osobních údajů v Japonsku 

Návrh usnesení 

Bod 17 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. se znepokojením konstatuje, že na 

rozdíl od práva EU zákon o ochraně 

osobních informací ani pokyny Komise pro 

ochranu osobních údajů neobsahují právní 

ustanovení týkající se automatizovaného 

rozhodování a profilování a že tuto otázku 

řeší pouze určitá odvětvová pravidla, aniž 

by poskytovala komplexní celkový právní 

rámec s významnou a silnou ochranou 

proti automatizovanému rozhodování a 

profilování; vyzývá Komisi, aby prokázala, 

jakým způsobem se to řeší v japonském 

rámci pro ochranu údajů tak, aby byla 

zajištěna rovnocenná úroveň ochrany; 

domnívá se, že je to obzvláště důležité 

vzhledem k nedávným případům 

profilování Facebook / Cambridge 

Analytica; 

17. se znepokojením konstatuje, že na 

rozdíl od práva EU zákon o ochraně 

osobních informací ani pokyny Komise pro 

ochranu osobních údajů neobsahují právní 

ustanovení týkající se automatizovaného 

rozhodování a profilování a že tuto otázku 

řeší pouze určitá odvětvová pravidla, aniž 

by poskytovala komplexní celkový právní 

rámec s významnou a silnou ochranou 

proti automatizovanému rozhodování a 

profilování; připomíná však, že tato 

odvětvová pravidla se vztahují na odvětví, 

v nichž jsou tyto druhy zpracování 
vzhledem k  mezinárodnímu předávání 

nejdůležitější, například na finanční 

odvětví; 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/4 

Pozměňovací návrh  4 

Michał Boni 

za skupinu PPE 

 

Návrh usnesení B8-0561/2018 

Claude Moraes 

za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 

Odpovídající úroveň ochrany osobních údajů v Japonsku 

Návrh usnesení 

Bod 19 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. domnívá se, že pokud jde o další 

předávání, ačkoli by kombinace pravidel 

zákona o ochraně osobních informací a 

doplňkových pravidel zajistila vyšší 

úroveň ochrany než pravidla pro 

přeshraniční ochranu soukromí v rámci 

asijsko-tichomořské hospodářské 

spolupráce, řešení poskytované v 

doplňkových pravidlech, které předem 

vyžaduje souhlas ze strany subjektů údajů 

v EU, aby mohlo dojít ke schválení dalšího 

předání třetí straně v cizí zemi, postrádá 

určité nezbytné prvky, které by subjektům 

údajů umožnily vyjádřit svůj souhlas, 

neboť výslovně nedefinuje, co zahrnuje 

pojem „informace o okolnostech předání 

nezbytné k tomu, aby se [subjekt údajů] 

rozhodl o svém souhlasu“, v souladu s 

článkem 13 obecného nařízení o ochraně 

osobních údajů, jako je třetí země určení 

dalšího předání; konstatuje, že návrh 

prováděcího rozhodnutí navíc 

nevysvětluje, jaké to bude mít důsledky 

pro subjekty údajů v případě odmítnutí 

udělení souhlasu k dalšímu předání jejích 

osobních údajů; 

19. vyzývá Komisi, aby objasnila, zda 

pokud jde o další předávání, řešení 

poskytované v doplňkových pravidlech, 

které předem vyžaduje souhlas ze strany 

subjektů údajů v EU, aby mohlo dojít ke 

schválení dalšího předání třetí straně v cizí 

zemi, postrádá určité nezbytné prvky, které 

by subjektům údajů umožnily vyjádřit svůj 

souhlas, neboť výslovně nedefinuje, co 

zahrnuje pojem „informace o okolnostech 

předání nezbytné k tomu, aby se [subjekt 

údajů] rozhodl o svém souhlasu“, v 

souladu s článkem 13 obecného nařízení o 

ochraně osobních údajů, jako je třetí země 

určení dalšího předání; vyzývá Komisi, aby 

dále objasnila důsledky pro subjekty údajů 

v případě odmítnutí udělení souhlasu k 

dalšímu předání jejích osobních údajů; 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/5 

Pozměňovací návrh  5 

Michał Boni 

za skupinu PPE 

 

Návrh usnesení B8-0561/2018 

Claude Moraes 

za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 

Odpovídající úroveň ochrany osobních údajů v Japonsku 

Návrh usnesení 

Bod 23 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

23. konstatuje, že podle japonského 

zákona o ochraně osobních informací 

uchovávaných správními orgány mohou 

provozovatelé podniků údaje rovněž 

„dobrovolně“ předat orgánům pro 

vymáhání práva; zdůrazňuje, že to není 

stanoveno v obecném nařízení o ochraně 

osobních údajů ani v policejní směrnici, a 

obává se, že to nemusí být v souladu s 

kritériem být „v zásadě rovnocenný“ 

obecnému nařízení o ochraně osobních 

údajů; 

23. konstatuje, že podle japonského 

zákona o ochraně osobních informací 

uchovávaných správními orgány mohou 

provozovatelé podniků údaje rovněž 

„dobrovolně“ předat orgánům pro 

vymáhání práva; zdůrazňuje, že to není 

stanoveno v obecném nařízení o ochraně 

osobních údajů ani v policejní směrnici, a 

vyzývá Komisi, aby posoudila, zda je to v 

souladu s kritériem být „v zásadě 

rovnocenný“ obecnému nařízení o ochraně 

osobních údajů; 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/6 

Pozměňovací návrh  6 

Michał Boni 

za skupinu PPE 

 

Návrh usnesení B8-0561/2018 

Claude Moraes 

za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 

Odpovídající úroveň ochrany osobních údajů v Japonsku 

Návrh usnesení 

Bod 24 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

24. je si vědom zpráv ve sdělovacích 

prostředcích o japonském ředitelství pro 

signálové zpravodajství, „které zaměstnává 

přibližně 1700 osob a má alespoň šest 

zařízení kamerového dohledu, která 

nepřetržitě odposlouchávají telefonní 

hovory, e-maily a jiné komunikační 

kanály“1; je znepokojen tím, že se o tomto 

prvku hromadného sledování bez rozdílu v 

návrhu prováděcího rozhodnutí vůbec 

nehovoří; vyzývá Komisi, aby poskytla 

více informací o japonském hromadném 

sledování; má vážné obavy, že toto 

hromadné sledování neprojde testem 

kritérií stanovených rozsudkem 

Evropského soudního dvora ve věci 

Schrems; 

24. je si vědom zpráv ve sdělovacích 

prostředcích o japonském ředitelství pro 

signálové zpravodajství, „které zaměstnává 

přibližně 1700 osob a má alespoň šest 

zařízení kamerového dohledu, která 

nepřetržitě odposlouchávají telefonní 

hovory, e-maily a jiné komunikační 

kanály“1, a je zpravodajskou agenturou 

japonského námořnictva, jejíž hlavním 

úkolem je monitorovat mj. komunikaci 

nepřátelských vojenských sil 

uskutečňovanou prostřednictvím rádia 

nebo družice; je znepokojen tím, že se o 

tomto prvku hromadného sledování bez 

rozdílu v návrhu prováděcího rozhodnutí 

nehovoří; vyzývá Komisi, aby poskytla 

více informací o japonském hromadném 

sledování; konstatuje však, že japonská 

vláda vyloučila jakoukoli formu 

hromadného a neselektivního 

shromažďování osobních informací, s 

nimiž po předání zachází provozovatel 

podniku, a přístupu k nim; 

1 Ryan Gallagher, „The Untold Story of 

Japan’s Secret Spy Agency“ 

(„Neodhalený příběh japonské tajné 

špionážní agentury“), The Intercept, 19. 

května 2018, 
https://theintercept.com/2018/05/19/japan-

dfs-surveillance-agency/ 

1Ryan Gallagher, „The Untold Story of 

Japan’s Secret Spy Agency“ („Neodhalený 

příběh japonské tajné špionážní agentury“), 

The Intercept, 19. května 2018, 
https://theintercept.com/2018/05/19/japan-dfs-

surveillance-agency/ 

https://theintercept.com/2018/05/19/japan-dfs-surveillance-agency/
https://theintercept.com/2018/05/19/japan-dfs-surveillance-agency/
https://theintercept.com/2018/05/19/japan-dfs-surveillance-agency/
https://theintercept.com/2018/05/19/japan-dfs-surveillance-agency/
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